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 الصالة أركاٌ ضوابط

 وسييها وواجباتها





 3 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   وقاسمط أريم٤من اًمّمالة وواضم٤ٌمهت٤م وؾمٜمٜمٝم٤م 

 الدلقؾ دل والتل هبا إال تصح ال التل الصالة أركان هل ما

 عؾقفا؟

 اًمدًمٞمؾ دل واًمتل هب٤م إٓ شمّمح ٓ اًمتل اًمّمالة أريم٤من هل ُم٤م: ي٘مقل هٜم٤م :مداخؾة

 قمٚمٞمٝم٤م؟

 واًم٘مٞم٤مم واًمريمقع، اًمٗم٤محت٦م وىمراءة اإلطمرام، شمٙمٌػمة هل اًمّمالة أريم٤من :الشقخ

 صمؿ اًمًجدشملم، سملم اجلٚمقس صمؿ اًمًجقد، صمؿ ُمٜمٝمام، يمؾ ذم آـمٛمئٜم٤من ُمع اًمريمقع سمٕمد

 سم٘مٞم٦م ذم يمٚمف ذًمؽ يٗمٕمؾ صالشمف اعمزء طمدي٨م ذم ضم٤مء يمام صمؿ اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمًجدة

 .حييين ُم٤م هذا اًمًالم، أظمػًما  ويمذًمؽ اًمتِمٝمد، ويمذًمؽ اًمّمالة، سم٘مٞم٦م ذم اًمريمٕم٤مت

 (11:31:01/ب13: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 الصالة دم وواجب ركـ هق فقام الضابط

 أو إُمقر، وٌط ىمْمٞم٦م قمغم طمقار، اإلظمقة سملم دار: إول اًم١ًمال :مداخؾة

 واًمريمـ؟ اًمقضمقب سملم ُم٤م سم٤مًمّمالة يتٕمٚمؼ ُم٤م سمٕمض وٌط

 اًمقضمقب؟ سملم ُم٤م :الشقخ

 .واًمريمـ :مداخؾة

 يٕمٜمل؟ واًمريمـ اًمٗمرض سملم ُم٤م :الشقخ

 يمٞمٗمٞم٦م: وُمٜمٝم٤م اًمٜمٌل، صالة صٗم٦م ذم ذيمرهت٤م ىمد إُمقر سمٕمض ومٗمل :مداخؾة

 ُمـ أن ذيمرش اًمنميٕم٦م» ذمش أضمرى» أن احل٤مؿمٞم٦م ذم وم٘مٚم٧م ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل قمغم اًمّمالة

 ذم إُمقر سمٕمض ُمـ وم٠مجْم٤مً  ًمف، صالة ٓ أو صالشمف، سَمُٓمَٚم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم ُيَّمؾ   مل

 .وهمػمه إول اًمتِمٝمد ُمثؾ اًمّمالة



 4   وقاسمط أريم٤من اًمّمالة وواضم٤ٌمهت٤م وؾمٜمٜمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اًمْم٤مسمط وُم٤م ٓ؟ أم صالشمف شمٌٓمؾ ُمتٕمٛمداً  إُمقر هذه يؽمك اًمذي هؾ: وم٤مًم١ًمال

 اعم٠ًمخ٦م؟ هذه ذم اًمّمحٞمح

 وإول ذًمؽ، ُمـ أيمثر ٓ ذيمرهتام اًمٚمذيـ إُمريـ سم٤مُٕمقر، ـمٌٕم٤مً  شم٘مّمد :الشقخ

 أيمذًمؽ؟ اًمتِمٝمد، وأظمر اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمغم اًمّمالة

 .سم٤مًمّمالة شمتٕمٚمؼ أظمرى واضم٦ٌم أُمقر ومٞمف ٓ، :مداخؾة

 .أظمرى أُمقر: يٕمٜمل :الشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 سم٤مًمٌمء، اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أُمر سمٛمجرد يث٧ٌم اًمقاضم٥م إُمر ـمٞم٥م، :الشقخ

َٓ  وسمنمط  .اًمٜمدب أو اًمًٜم٦م ُمـ دوٟمف ُم٤م إمم اًمقضمقب ُمـ ص٤مرف هٜم٤مك يٙمقن أ

 إُمر، عمجرد يث٧ٌم ومال اعمًٚمؿ، سمف ُأُمر ُم٤م سمٓمالن ُمٜمف يٚمزم اًمذي اًمريمـ أُم٤م 

 ُمـ وًمٞمًقا  اًمقاضم٤ٌمت، ُمـ ومٝمام اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمغم واًمّمالة وم٤مًمتِمٝمد وًمذًمؽ

 .اًمّمالة هٜم٤م هل واًمتل اًمٙمؾ، سمٓمالن اًمريمـ شَمْرك ُمـ َيٚمزم اًمتل إريم٤من

 ي٘مقًمقه، اًمذي ُم١ًموًمٞمتف يتحٛمؾ يمالم ـمٌٕم٤مً  ومٝمذا أضمري، قمـ ذيمرشمف ُم٤م أُم٤م 

 ذم ي٘مقًمقن ممـ اًمٙمثػمون، يذه٥م يمام ًمٚمًٜم٦م ًمٞمس إُمر أن ٟمدقمؿ ًمٙمل ىمٚمٜم٤مه6 وٟمحـ

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن سمدًمٞمؾ ؾمٜم٦م، ًمؽمك اًمًٝمق ؾمجقد ُيًـ سم٠منف ُمثاًل، اًمًٝمق ؾمجقد سم٤مب

 .إول اًمتِمٝمد ًمٜمًٞم٤مٟمف ؾمجد اًمًالم

 ٟمخ٤مًمػ ٓ يمٜم٤م وإن واضم٥م، ُٕمر هق سمؾ ًمًٜم٦م ًمٞمس اًمٜمًٞم٤من هذا: ٟم٘مقل ومٜمحـ 

 ًمٚمًٝمق اًمًجقد ذقمٞم٦م قمغم يًتدًمقن هؿ اًمدًمٞمؾ، ذم ٟمٜم٤مىمش ٟمحـ وإٟمام إصؾ،

ً، اًمتِمٝمد ًمؽميمف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمًجقد  سمًٜم٦م، وًمٞمس واضم٥م اًمتِمٝمد ًمٙمـ ؾمٝمقا

 ؾمٝمق ًمٙمؾ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف قمٜمدٟم٤م وهق اًمدًمٞمؾ، هذا همػم دًمٞمؾ ُمـ هلؿ سمد ومال

 ُم٤م هذا اًمًٝمق، ؾمجقد ذقم٤مً  اؾمتقضم٥م اًمذي طمٙمؿ قمـ اًمٜمٔمر سمٖمضش.  ؾمجدشم٤من

سم٤مً  قمٜمدي  قمٜمف شم٠ًمل ٟمٗمًؽ ذم إىمؾ قمغم رء سم٘مل يم٤من وم٢مذا اًم٤ًمسمؼ، ؾم١ماًمؽ قمـ ضمقا

 .ًمف شمٜمٌف طمتك وم٠مبده هذا طمقل



 5 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   وقاسمط أريم٤من اًمّمالة وواضم٤ٌمهت٤م وؾمٜمٜمٝم٤م 

 ؿم٤مهد شمٕمٓمٞمٜم٤م أو اًمٙمالم ُمـ اًمِم٤مهد شمٕمٓمٞمٜم٤م اعمًجد، ذم اًمّمالة :مداخؾة

 .. ٟم٘مالً  ٟم٘مٚمتٛمقه أم اًمّمٗم٦م، ذم ومٞمف يمتٌتؿ ُم٤م شم١ميد هؾ اًمٙمالم،

 .هذا قمـ اجلقاب ؾمٌؼ :الشقخ

 .شمٌٞملم زي٤مدة شمٌٞمٜمٝم٤م :مداخؾة

: أي واضم٥م، وهذا هذا سم٠من: ىمٚمٜم٤م ٟمحـ هذا، ٟمتٌٜمك ٓ شمٌٞملم، زي٤مدة :الشقخ

 ساطم٦م، ىمٚمٜم٤مه هذا واضم٥م، واًمتِمٝمد واضم٥م، اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمغم اًمّمالة

طم٦م أجْم٤مً  وىمٚمٜم٤م  اًمذيـ أوئلؽ قمغم اًمٓمريؼ ًمًد ٟمذيمره٤م ٟمحـ اًمٕم٤ٌمرة، هذه إٟمف سا

 .واًمٜمدب ًمالؾمتح٤ٌمب سم٠مهن٤م إواُمر يت٠موًمقن

 ظمالف يتٌٜمك يم٤من ًمق اًمِمٞمخ إن يٕمٜمل، اًمٕم٤ٌمرة هذه قمٜمد ىم٤مئؾ ي٘مقل :مداخؾة

ٌَف أضمرى رأي  .اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ظمٓمئف قمغم ًَمٜم

ًٓ  يٕمٜمل اًمٜم٤مىمؾ يٜم٘مؾ ُم٤م يمثػماً  يٜمتٝمل، ٓ أُمر هذا هذا، ذط ُمق ٓ :الشقخ  ٟم٘مق

 .وسمس ًمٚمقضمقب إُمر أن وهق وم٘مط، رأجف يث٧ٌم أن اعمٝمؿ ٕن اًمٕمٚمامء، سمٕمض قمـ

 .شمرك عمـ اًمّمالة سمٌٓمالن سح اًمِمٞمخ ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع ٓ ًمذًمؽ :مداخؾة

 .إـمالىم٤مً  اعمٕمٜمك هذا ظمٚمدي ذم يدور وٓ أبدًا، :الشقخ

 ( 11: 13: 14/   311/ واًمٜمقر اهلدى)

 الصالة دم ركـ هق فقام الضابط

 هٜم٤مك أن ٟمٕمٚمؿ اًمّمالة، ذم ًمألريم٤من سم٤مًمٜم٦ًٌم و٤مسمط ؿمٞمخ ي٤م هٜم٤مك هؾ :مداخؾة

 ذيمرٟم٤مه؟ اًمذي اًمٌمء هلذا وقاسمط هٜم٤مك هؾ اًمّمالة ذم وأريم٤من ؾمٜمـ

 .وقاسمط ًمف إٓ اإلؾمالم ذم هٜم٤مك ًمٞمس ـمٌٕم٤ًم، :الشقخ

 ًمف وأنزل إٓ داءً  اهلل أنزل ُم٤م: »اًمٓم٥م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ 

 ش.ضمٝمٚمف ُمـ وضمٝمٚمف قمٚمٛمف ُمـ قمٚمٛمف دواء،



 31   وقاسمط أريم٤من اًمّمالة وواضم٤ٌمهت٤م وؾمٜمٜمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ًمٚمٕمٚمؿ اًمٓمٚم٥م وأهؾ اجلٝمؾ أهؾ أُم٤م اًمٕمٚمؿ، أهؾ َيْٕمَٚمُٛمٝم٤م اًمْمقاسمط هذه يمذًمؽ

 جي٥م ممـ ص٤مروا إذا إٓ احل٘مٞم٘م٦م هذه يٕمٚمٛمقا  أن يٛمٙمٜمٝمؿ ٓ ومٝم١مٓء اًمث٤مٟمٞم٦م، اعمرشم٦ٌم هذه

يْمرِ  َأْهَؾ  وَم٤مؾْم٠َمُخقا : ▬وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف حت٘مٞمؼ ذم إًمٞمٝمؿ اًمرضمقع  ٓ يُمٜمْتُؿْ  إِنْ  اًمذ 

 .[01:اًمٜمحؾ♂ ]شَمْٕمَٚمُٛمقنَ 

 ُمٕمروم٦م ذم اًمْمقاسمط هل ُم٤م يٕمرف أن قمٚمٞمف أؾمٝمؾ ومام اًمذيمر أهؾ ُمـ يم٤من ومٛمـ

 هب٤م، ي٘مقم أن اعمًٚمؿ قمغم جي٥م اًمتل اًمقاضم٤ٌمت اًمقاضم٤ٌمت6 قمـ ومتٞمٞمزه٤م إريم٤من

 ومٞمام اإلصمؿ طمٞم٨م ُمـ اًمقاضم٤ٌمت ُمثؾ إريم٤من يمذًمؽ سمؽميمٝم٤م، اسمتكم إذا ومٞمام آصمامً  ويٙمقن

 ٕن ذًمؽ ضمدًا، يمثػمة سمٜم٥ًم أؿمد سم٤مٕريم٤من ًمإلظمالل إصمٛمف وًمٙمـ هب٤م، أظمؾ إذا

 ُمـ آصمامً  يٙمقن هب٤م إشمٞم٤مٟمف ُمع ًمٙمٜمف يٌٓمٚمٝم٤م، ٓ ُم٤م قم٤ٌمدة ذم ُم٤م، هٞمئ٦م ذم سم٤مًمقاضم٥م اإلظمالل

 .ومٞمٝم٤م واضم٤ٌمً  يم٤من ح٤م شمريمف طمٞم٨م

 يّمكم، وٓ يّمكم يم٤مًمذي ٟمٗمًٝم٤م، اهلٞمئ٦م شمرك شمريمف ُمـ يٚمزم اًمذي ومٝمق اًمريمـ أُم٤م

 يّمكم؟ وٓ يّمكم يمٞمػ

 ٟمزال ٓ ٕنٜم٤م ؾمقري٤م6 ذم قمٜمدٟم٤م ي٘مقًمقن ُمثٚمام قمالوي٦م ٟميهب٤م وظمٚمٞمٜم٤م صغم ُمثالً  هق

 سمدون يّمكم وم٤مًمذي قمالوي٦م، ٟميهب٤م ظمٚمٞمٜم٤م قمٜمدٟم٤م ي٘مقًمقن ًمٙمـ هلل، احلٛمد اًمِم٤مم، ذم

 ح٤مذا؟ صغم، ُم٤م ًمٙمـ صغم هذا ووقء

 هذا أن، سم٤مًمٙمؿ طمٓمقا  قم٤مًمٞم٦م هل ًمٙمـ واـمٞم٦م، ٟميهب٤م ؿم٤من ُمـ قَمالوي٦م رضسمٜم٤مه٤م

 ٓ عمـ صالة ٓ: »ي٘مقل يم٤من واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٕن صغم6 وُم٤م صغم

 ش.ًمف ووقء

 .صغم ُم٤م إذاً  شمقو٠م، ُم٤م صغم هذا: إذاً 

 ذـم٤ًم، أو ريمٜم٤مً  اًمٌمء يمقن ٟمٕمرف سمٛمثٚمٝم٤م يمثػمة ٟمّمقص٤مً  يِمٌف اًمٜمص ومٝمذا

 .اًمٗم٘مٝم٤مء اصٓمالح ذم واًمريمـ اًمنمط سملم اًمتٗمريؼ وؾمٞم٠ميت

 ٓ: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن أوًمف6 ُمـ أهؿ هق احلدي٨م ومت٤مم احلدي٨م، مت٤مم اؾمٛمٕمقا 

 ش.قمٚمٞمف اهلل اؾمؿ يذيمر مل عمـ ووقء وٓ ًمف، ووقء ٓ عمـ صالة



 33 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   هت٤م وؾمٜمٜمٝم٤موقاسمط أريم٤من اًمّمالة وواضم٤ٌم 

 ٓ ٕنف احلدي٨م6 سمٜمص ًمف ووقء وٓ يتقو٠م، اًمٞمقم ُمتقوئ ُمـ ويمؿ ويمؿ

 .ووقئف قمغم اهلل يًٛمل

 اًمنموط أىمقل ُم٤م سمٙمؾ شمقو٠م ًمٙمٜمف سم٤معمرة، يتقو٠م ومل صغم، وُم٤م صغم هذا: إذاً 

 اًمقوقء، أول ذم اًمتًٛمٞم٦م ومؽمك شم٤ًمهؾ ًمٙمٜمف واًمًٜمـ،.. واًمقاضم٤ٌمت سمؾ وم٘مط،

 ش.قمٚمٞمف اهلل اؾمؿ يذيمر مل عمـ ووقء وٓ: »ي٘مقل واًمرؾمقل

 ٟمز؟ إذا ؾم٤مئؾ، ي٠ًمل ىمد: ـمٌٕم٤مً 

ٞمٜم٤َم إِنْ  شُم١َماظِمْذَٟم٤م ٓ َرسَمٜم٤َم: ▬ٟم٘مقل ًِ  .[642:اًمٌ٘مرة] ♂َأظْمَٓم٠ْمن٤َم َأوْ  َٟم

 ُمٜمف شمٜمٗمٞمذاً  ووقئف ذم وضمؾ قمز اهلل ذيمر قمغم اعمًٚمؿ حيرص أن اعمٝمؿ ًمٙمـ 

 اؾمؿ يذيمر مل عمـ ووقء وٓ ًمف، ووقء ٓ عمـ صالة ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ًم٘مقل وشمٓمٌٞم٘م٤مً 

 ش.قمٚمٞمف اهلل

ئف ُمـ ضمزء سمٜمٗمل اًمذات ٟمٗمل يًتٚمزم اًمذي اًمٜمص هذا ُمثؾ  يمقن يٗمٝمؿ أضمزا

: أي آصٓمالح، ذم ُمِم٤مطم٦م وٓ اصٓمالطمل أُمر هذا ذـم٤ًم، يمقٟمف أو ريمٜم٤مً  اًمٌمء

 قمٜمٝم٤م ؾم٠مخ٧م أن٧م اًمتل اعمٕمروم٦م ـمري٘م٦م طمٞم٨م ُمـ ريمـ اًمٌمء ويمقن ذط، اًمٌمء يمقن

 .واطمد رء

 ًمٞمس يم٤من وُم٤م ريمـ، ومٝمق اًمٌمء أضمزاء ُمـ ضمزءاً  يم٤من ُم٤م اصٓمٚمحقا  اًمٗم٘مٝم٤مء ًمٙمـ 

 هق اًمّمالة، ٟمٗمس ذم ًمٞمس اًمقوقء وم٤مٔن ذط، ومٝمق ُم٘مدُمتف ذم هق وإٟمام اًمٌمء ذم

 .ًمف صالة ومال يتقو٠م مل ومٛمـ ًمٚمّمالة، ُم٘مدُم٦م

 ذم اًمتًٛمٞم٦م سمنمـمٞم٦م يتٕمٚمؼ سمٛمث٤مل أتٞمٜم٤م يمام أن ًمٜم٠مت ًمٙمـ ذط، اًمقوقء: إذاً 

 ضم٤مء سمحٙمؿ ٟمذيمر أن يٜمٌٖمل يمذًمؽ هم٤مومٚمقن، اًمنمط هذا قمـ أيمثرهؿ واًمٜم٤مس اًمقوقء

 ٟمٕمرف يمٞمػ قمٜمف، ؾم٠مخ٧م ح٤م ضمقاب ٟمٗمًف اًمقىم٧م ذم وهق احلدي٨م ذم قمٚمٞمف اًمدًمٞمؾ

 .ٓ أو ذـم٤مً  اًمٌمء يمقن

 قم٤مشم٘مٞمف قمغم وًمٞمس أطمديمؿ ُيَّمٚم لَمّ  ٓ: »اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ي٘مقل

 ش.رء صمقسمف ُمـ



 36   وقاسمط أريم٤من اًمّمالة وواضم٤ٌمهت٤م وؾمٜمٜمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 دقمٜم٤م وأىمقل اًمّمالة، هٞمئ٦م ُمـ ٟمًٛمٞمف دقمٜم٤م رء شمرك سم٥ًٌم اًمّمالة يٜمٗمل هذا

 اًمًٜمـ قمغم اهلٞمئ٦م اؾمؿ يٓمٚم٘مقن أهنؿ ؿم٤مومٕمل وم٘مٝمل اصٓمالح هٜم٤مك ٕن ٟمًٛمٞمف6

 .واعمًتح٤ٌمت

 إذا: ُمٕمٜم٤مه٤مش يّمٚملم ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ىم٤مل ومٚمام اًمٕم٤مُم٦م، اًمّمقرة أقمٜمل أن٤م ًمٙمـ 

 .سم٤مـمٚم٦م ومّمالشمؽ صٚمٞم٧م

 ذـم٤ًم، أو ريمٜم٤مً  اًمٌمء يمقن يٗمٝمؿ هب٤م اًمتل اًمقؾم٤مئؾ ُمـ اًمٜمص هذا: إذاً 

 .اًمذات أضمزاء ُمـ ضمزء اٟمتٗم٤مء سم٥ًٌم اًمذات ٟمٗمل وظمالصتف

 ؿمٞمخٜم٤م؟ ريمـ هذا :مداخؾة

 .شمٗمّمٞمؾ إمم حيت٤مج اًمريمـ هذا احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ يّمكم، ٕنف ـمٌٕم٤ًم6 ريمـ هذا :الشقخ

 أن قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م ُمـ وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء

 أو: »ىم٤مل واطمد؟ صمقب ذم أطمدٟم٤م أجّمكم! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ؾم٠مل اًمرضمؾ

 ؾمٚمٗمٜم٤م يٕمٞمِمٝم٤م يم٤من اًمذي اًمْمٜمؽ ًمٚمحٞم٤مة سم٤مًمٜم٦ًٌم اجلقابش صمقسملم؟ جيد يمٚمٙمؿ

: ًمٙمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ُمـ شمٌٚمٞمٖم٤مً  ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع هؾ أن اعمجتٛمع هذا ًمٙمـ اًمّم٤مًمح،

 .اًمٞمقم اًمقاطمد يٛمٚمؽ صمٞم٤مب أرسمٕم٦م صمالصم٦م، اهلل ؿم٤مء ُم٤مش صمقسملم جيد يمٚمٙمؿ أو»

: ٟم٘مقل ًمذًمؽ اًمًٚمػ، يٕمٞمِمٝم٤م يم٤من اًمتل اًمْمٜمؽ احلٞم٤مة شمٚمؽ ٟمٕمٞمش ٓ ٟمحـ: إذاً 

 إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم يٙمقن رسمام ؿمٞمئ٤مً  ؾم٠مىمقل وأن٤م اًمٙمؼمى، قمقرشمف يًؽم أن اعمّمكم ذم إصؾ

 جيقز ٓ اًمتل هل اًمٙمؼمى اًمٕمقرة صٖمرى، وقمقرة يمؼمى قمقرة ضمديدًا، ؿمٞمئ٤مً  سمٕمْمٙمؿ

ٟمف سملم قمٜمٝم٤م يٙمِمػ أن ًمٚمٛمًٚمؿ  ظم٤مرج أو اًمّمالة ذم يم٤من ؾمقاء وأصدىم٤مئف، إظمقا

 سم٤مًمٜم٤ًمء، يتٕمٚمؼ طمٙمؿ مت٤مُم٤مً  يِمٌف وهذا اًمّمالة، أضمؾ ُمـ قمقرة هٜم٤مك ًمٙمـ اًمّمالة،

ة ة ُمع وم٤معمرأ  .ووقئٝم٤م ُمقاـمـ ؾمقى ُم٤م سمدهن٤م يمؾ هق قمقرهت٤م اعمرأ

 اًمّمالة؟ ذم :مداخؾة

ة اًمّمالة، ظم٤مرج أن٤م أن ٓ، :الشقخ ة ُمع قمقرهت٤م اعمرأ  ُم٤م سمدهن٤م يمؾ اعمًٚمٛم٦م اعمرأ

 إمم اًم٘مدُملم اًمٕمْمد، ُمـ رء إمم اًمذراقملم طمقى، وُم٤م اًمرأس ووقئٝم٤م، ُمقاـمـ قمدا



 31 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   وقاسمط أريم٤من اًمّمالة وواضم٤ٌمهت٤م وؾمٜمٜمٝم٤م 

 أو اعمًٚمٛم٦م أظمتٝم٤م أُم٤مم هٙمذا شمٔمٝمر أن قمٚمٞمٝم٤م قم٥مء ومال قمقرة، هذه. اًم٤ًمىملم أؾمٗمؾ

: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل هل٤م، سم٤مًمٜم٦ًٌم صم٤مٟمٞم٦م قمقرة هٜم٤مك َصَٚم٧م إذا ًمٙمٜمٝم٤م حم٤مرُمٝم٤م،

 ش.سمخامر إٓ طم٤مئض صالة اهلل ي٘مٌؾ ٓ»

 ُمـ أصالً  يٕمتؼم ٓ اًمذي رأؾمٝم٤م شمًؽم أن اًمّمالة ذم دظمٚم٧م إذا قمٚمٞمٝم٤م جي٥م: إذاً 

 ..اًمنة ومقق ُم٤م: أي إقمغم وم٤مًم٘مًؿ اًمّمالة، ذم مت٤مُم٤مً  اًمرضمؾ يمذًمؽ قمقرهت٤م،

 ُمتك، يًؽم أن قمغم جي٥م اًمّمالة ذم ًمٙمـ واًمرضمؾ، اًمرضمؾ سملم سمٕمقرة ًمٞمس هذا.. 

 ومٚمٞمتزر ورداء إزار ًمف يم٤من ُمـ: »اًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل ًمذًمؽ آظمر، صمقسم٤مً  وضمد إذا

 ش. ًمف يتزيـ أن أطمؼ اهلل وم٢من وًمٞمؽمد

 إدٟمك اًم٘مًؿ يٖمٓمل وإزار اًمٌدن، ُمـ إقمغم اًم٘مًؿ يٖمٓمل رداء ًمف يم٤من ُمـ

 أن أريد ٓ اًمتٗمّمٞمؾ، ي٠ميت هٜم٤م واطمد صمقب إٓ ًمف يٙمـ مل وم٢من سمٞمٜمٝمام، جيٛمع أن ومٕمٚمٞمف

 اًم٘مًؿ ومٖمٓمك سمف، اًمتحػ واؾمٕم٤مً  اًمثقب يم٤من إن: اًمتٗمّمٞمؾ ي٠ميت هٜم٤م ؾمٌؼ، ُم٤م أيمرر

 .سمف ائتزر وٞم٘م٤مً  يم٤من وإن أجْم٤ًم، إقمغم

 اًمثقب يم٤من إذا: وم٘م٤مل ًمٜم٤م، ومّمؾ أنف سمحٞم٨م اعم٠ًمخ٦م هبذه ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل هيتؿ هٜم٤م إمم

 أن أطمؼ وم٤مهلل صمقسملم قمٜمدك يم٤من إذا أُم٤م سمف، وم٤مشمزر وٞم٘م٤مً  يم٤من وإذا سمف، وم٤مًمتحػ واؾمٕم٤مً 

 .ًمف يتزيـ

ش رء صمقسمف ُمـ قم٤مشم٘مٞمف قمغم وًمٞمس أطمديمؿ يّمٚملم ٓ: »اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ي٠ميت هٜم٤م

 إقمغم اًم٘مًؿ يٖمٓمل طمٞمٜمئذ ومْمٗم٤مو٤ًم، واؾمٕم٤مً  واطمداً  يٙمقن أن إُم٤م اًمثقب هذا

 ذم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ًم٘مقًمف حت٘مٞم٘م٤مً  وأمجؾ أيمٛمؾ ومذًمؽ صمقسملم يم٤من وإذا اًمٌدن، ُمـ وإدٟمك

ِجدٍ  يُمؾ   قِمٜمْدَ  ِزيٜمَتَُٙمؿْ  ظُمُذوا: ▬اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ًْ  .[13:إقمراف♂ ]َُم

ة ًم٤ٌمس: »رؾم٤مًمتف ذم اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ذيمر  وهل اًمّمالة، ذم اعمرأ

 قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض قمٛمر سمـ اهلل قمٌد أن ذيمر ،شوم٤مئدهت٤م ذم يمٌػمة وًمٙمٜمٝم٤م صٖمػمة رؾم٤مًم٦م

 ًمق أرأجتؽ: ىم٤مل ٟم٤مداه، صغم أن ومٌٕمد اًمرأس، طم٤مه يقم ذات يّمكم ٟم٤مومٕم٤مً  ُمقٓه رأى

 رأؾمؽ؟ شمٖمٓمل أم هٙمذا أُم٤مُمف شم٘مػ هؾ إُمراء ه١مٓء أطمد عم٘م٤مسمٚم٦م ذه٧ٌم أنؽ



 30   وقاسمط أريم٤من اًمّمالة وواضم٤ٌمهت٤م وؾمٜمٜمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 . أهمٓمل: ىم٤مل 

 .ًمف ُيَتَزَيـ أن أطمؼ وم٤مهلل: ىم٤مل

 همػم آٟمٗم٤مً  ذيمرشمف اًمذي طمديثف ُمـ احلدي٨م هذا ذم إدب هذا أظمذ قمٛمر واسمـ

 ومٚمٞمتزر ورداء إزار ًمف يم٤من ُمـ: »داود أيب ؾمٜمـ ذم يمام ًمٜم٤م روى اًمذي هق إًمٞمف، ُمٕمزو

 هذا دوهنام ومام اعمٜمٙمٌلم ًم٘مًؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمَتَزيُّـ هذا ،شًمف ُيَتَزَيـ أن أطمؼ اهلل وم٢من وًمػمشمد6

 وم٢مذا يّمكم، أن اعمّمكم هنل ُمـ هذا؟ أظمذٟم٤م أجـ ُمـ شمٞمن، إذا اًمّمالة أريم٤من ُمـ ريمـ

 دل اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل هذا ُم٤م، طم٤مًم٦م ذم يّمكم أن اعمّمكم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل هنك

 أو اًمريمـ يٕمرف أن ًمٚمٗم٘مٞمف يٛمٙمـ هب٤م اًمتل وإؾم٤مًمٞم٥م اًم٘مرائـ ُمـ ومٝمذا سمٓمالهن٤م، قمغم

 .سمنمط أو سمريمـ وًمٞمس وم٘مط، واضم٤ٌمً  يمقٟمف ُمـ اًمنمط

 .اجلقاب هق هذا

 .ظمػم جيزيٙمؿ اهلل :مداخؾة

 .حيٗمٔمؽ اهلل :الشقخ

 اًمنمط؟ أو اًمريمـ قمـ ؾم٤مىمط اًمًٝمق هؾ :مداخؾة

 شمداريمٝم٤م، يٛمٙمـ ٓ أؿمٞم٤مء وهٜم٤مك شمداريمٝم٤م، يٛمٙمـ أؿمٞم٤مء هٜم٤مك ًمٙمـ ٓ، :الشقخ

ء وَمَقشمف اًمذي سم٤مًمريمـ ي٠ميت أن سمد ومال ٟم٘مص ُمـ أن٧م ومتٕمرف اًمّمالة، ذم ظم٤مص٦م  ؾمقا

 سمحثٜم٤م يم٤من ح٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٙمـ اًمًٝمق، ؾمجقد يًجد صمؿ ريمٕم٦م، أو ريمققم٤مً  أو ؾمجدة يم٤من

 يتدارك أن ومٕمٚمٞمف وإٓ سم٤مًمٜمًٞم٤من، اسمتكم عمـ ومٝمذا اًمقوقء، ذم اًمتًٛمٞم٦م وهق أٓ ومٞمف

 .إُمر

 ( 11: 65: 11/   151/  واًمٜمقر اهلدى) 



 31 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   وقاسمط أريم٤من اًمّمالة وواضم٤ٌمهت٤م وؾمٜمٜمٝم٤م 

 الصالة دم والقاجبات الســ ضابط

 واًمقاضم٤ٌمت إريم٤من سملم ـمٞم٥م واًمقاضم٥م اًمًٜم٦م سملم اًمتٗمريؼ[  يمٞمٗمٞم٦م] :السائؾ

 .اًمّمالة ذم واًمًٜمـ إريم٤من سملم أو

 سمٛمجرد يث٧ٌم ومال اًمنمط أو اًمريمـ أُم٤م إُمر، سمٛمجرد يث٧ٌم اًمقاضم٥م :الشقخ

 ٓ» يمٚمٛم٦م يمٛمثؾ اًمقضمقب قمغم اإلصم٤ٌمت ذم يزيد ٟمص  هٜم٤مك يٙمقن أن سمد ٓ سمؾ إُمر،

 اًمريمٜمٞم٦م ُمٜمٝم٤م ُيًتٗم٤مد اًمتل هل اًمتٕم٤مسمػم هذه ومٛمثؾ ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م أوش طم٩م ٓش »صالة

ريمؿ واطمد سمحجر قمّمٗمقريـ أرُمل ي٘م٤مل يمام وأن  اًمّمالة قمٚمٞمف  سم٘مقًمف وم٠مَذيم 

 ٓش قمٚمٞمف اهلل اؾمؿ يذيمر مل عمـ ووقء وٓ ًمف، ووقء ٓ عمـ صالة ٓ: »واًمًالم

، ريمـ، اًمقوقء أن قمغم يدل ٟمص هذا ُمثؾ ًمف، ووقء ٓ عمـ صالة  ُمـ ذط قمٗمقا

 ي٘مقل يمام آصٓمالح ذم ُمِم٤مطم٦م وٓ وم٘مٝمٞم٤ًم، اصٓمالطم٤مً  هٜم٤مك ٕن اًمّمالة6 ذوط

 أُمر وهذا اًمٕم٤ٌمدة، داظمؾ يم٤من ُم٤م واًمريمـ اًمٕم٤ٌمدة، ظم٤مرج يم٤من ُم٤م اًمنمط إن: اًمٕمٚمامء

 قمغم سيح ٟمصش ًمف ووقء ٓ عمـ صالة ٓ: »ومٜم٘مقل سم٤مٓصٓمالح ُمِم٤مطم٦م وٓ ؾمٝمؾ

 هق ُم٤م اًمنمـمٞم٦م سمف شَمْث٧ٌم اًمٜمص هذا ُمثؾ ووقء، سمٖمػم َصاَله٤م إذا شمٌٓمؾ اًمّمالة أن

 ًمٙمـ شمّمح، ٓ ـمٝم٤مرة سمدون اًمّمالة أن اجلٛمٞمع ًمدى ُمٕمروف هذا: اًمث٤مين اًمٕمّمٗمقر

 ذم اًمقوقء يمحٙمؿ اًمقوقء ذم اًمًٌٛمٚم٦م طمٙمؿ أن: أوٓ يٕمٚمٛمقن ٓ اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم

 ًمّمح٦م ذط اًمًٌٛمٚم٦م يمذًمؽ اًمّمالة، ًمّمح٦م ذط اًمقوقء أن يمام اًمّمالة،

ؿ   مل ومٛمـ اًمقوقء، ًَ  سم٤مًمتذيمػم ُأخِّح  ًمذًمؽ يتقو٠م، مل ومٙم٠منف وصغم ووقئف قمغم اهلل ُي

 .ووقئٙمؿ قمغم اهلل شمًٛمقا  أن قمغم مجٞمٕم٤مً  ُمٕمٜم٤م حترصقا  أن جي٥م سم٠منٙمؿ

 هؾ اًمتًٛمٞم٦م؟ شمٙمقن يمٞمػ وهق صم٤مًم٨م، قمّمٗمقر زم سمدا اًمث٤مين اًمٕمّمٗمقر هذا سمٕمد 

 هل أم أظمرى؟ صقرة أي أو اًمٗم٤محت٦م؟ يدي سملم اًمًٌٛمٚم٦م شم٘مرأ  أن أردت ًمق يمام هل

 خمتٍمة؟ سمًٛمٚم٦م

 .اهلل سمًؿ: شم٘مقل أن ٟمٕمؿ،: اجلقاب



 32   وقاسمط أريم٤من اًمّمالة وواضم٤ٌمهت٤م وؾمٜمٜمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ح٤مذا؟ ُمٜمٝم٤م، سمد ٓ أجْم٤مً  اًمٓمٕم٤مم قمغم اًمًٌٛمٚم٦م: إظمػم وًمٕمٚمف اًمراسمع واًمٕمّمٗمقر 

 ـمٕم٤مُمف، ذم يِم٤مريمف أن ًمٚمِمٞمٓم٤من اعمج٤مل أومًح ىمد يٙمقن ـمٕم٤مُمف قمغم يًؿ مل ُمـ ٕن

 اخل٤مُمس، إظمػم ًمٕمؾ ًمٙمـ إظمػم، هق يٙمقن أن وفمٜمٜم٧م اًمراسمع، اًمٕمّمٗمقر هذا

 هذه اًم٘مراءة، ذم يم٤مًمًٌٛمٚم٦م وًمٞمس اًمقوقء، قمغم يم٤مًمًٌٛمٚم٦م اًمٓمٕم٤مم قمغم اًمًٌٛمٚم٦م: وهق

 راح اًمٓمٕم٤مم قمغم ىم٤مدم أن٧م اًمنمع، ذم اًمُّٚمٓمػ ُمـ ًمٕمٚمف وهذا وم٘مط، اهلل سمًؿ خمتٍمة،

 سمًؿ: ـمريؼ أىمرب ٓ، اًمرطمٞمؿ، اًمرمحـ اهلل سمًؿ اًمذيمر ُمـ هاَل  حم٤مرضة زم شمٕمٛمؾ

 .ًمٜمِمقف ه٤مت أؾمت٤مذ ي٤م يٙمٗمل اًمٓمٕم٤مم، ذم وسمٚم ش اهلل،

 (  11: 10: 13/ 341/واًمٜمقر اهلدى)  

 الؼؾقب؟ لتللقػ الصالة شــ بعض ترك جيقز هؾ

 ُمثاًل، اًمت٠مُملم وسمٕمدم إصٌع، حتريؽ سمٕمدم اعمج٤مهديـ يٜمٌٝمقن يم٤مٟمقا  :ادؾؼل

 اعم٠ًمخ٦م؟ هذه ذم ُُمِّمٞمٌلِم يم٤مٟمقا  ومٝمؾ إومراد، ىمٚمقب شم٠مخٞمػ أضمؾ ُمـ ذًمؽ وهمػم

 اسمـ ي٘مقًمف اًمٙمالم هذا ٟمحق هق آظمر، إمم ُمٙم٤من ُمـ خيتٚمػ هذا واهلل :الشقخ

 .شمٞمٛمٞم٦م

 يرون ىمقم ذم اإلُم٤مم يم٤من إذا: ي٘مقل ًمٙمـ سم٤مًمًٌٛمٚم٦م، اجلٝمر يرى ٓ ُمثالً  شمٞمٛمٞم٦م اسمـ 

 سمد ٓ ؿمٞمئ٤مً  أىمقل اعم٠ًمخ٦م هذه ذم أن٤م ًمٙمـ هب٤م، ومٞمجٝمر واضم٥م أو ؾمٜم٦م سم٤مًمًٌٛمٚم٦م اجلٝمر

 سمٌٞم٤مٟمف يٛمٝمد أن يٜمٌٖمل هذا ذقمٞم٦م، يمًٞم٤مؾم٦م اعم٘متديـ ي٤ًمير أن يريد اًمذي أنف وهق ُمٜمف

 شم٤مرة ًمٚمٜم٤مس سمٞمٌلم ح٤م ًمٙمـ اعم٘متدي، هق يّمػم راح اًم٘مْمٞم٦م شمٜم٘مٚم٥م راح وإٓ ًمٚمٜم٤مس،

ٟمٜم٤م ي٤م اًمًٜم٦م إٟمف وأظمرى، آوٟم٦م سملم ُم٤م أو وشم٤مرة،  يمذا اًمرؾمقل صالة صٗم٦م يمذا، إظمقا

 ًمٙمـ أصٌٕمف، سمٞمحرك سم٤مإلُمٙم٤من يم٤من إذا وطمده سمٞمّمكم ح٤م سمٞمِمقومقه صمؿ آظمره، إمم ويمذا

 سمػماقمل ًمٙمـ ًمٚمًٜم٦م، وُمتٕمّم٥م ُمًٚمؿ اًمرضمؾ هذا أنف سمٞمٕمرومقا  سمٞمحرك ُم٤م سمٞم١مم ح٤م

 .وقمٛمالً  شمقضمٞمٝم٤مً  اًمًٜم٦م، ىمدر يٕمرومقا  إيف يّمػموا حلَتك أظمريـ
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 اًمٕمٛمر، ـمقل ُمش اًم٘مْم٤مي٤م هذه ُمثؾ ذم اعمداراة ُمـ ُم٤مٟمع ذم ُم٤م إٟمف: أىمقل وم٠من٤م 

 ىمٚمقهبؿ سمٌمء يٗمج٠ْمهؿ ُم٤م إُمر أول ذم وإٟمام ٓ، ظم٤مـمرهؿ، ؿم٤من ُمـ طمٜمٗمل هق يٜم٘مٚم٥م

 سمال اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى وسمٞمذيمر دروس سمٞمٕمٛمؾ ح٤م هق ًمٙمـ شمتحٛمؾ، ُم٤م قم٘مقهلؿ

 هق وإٟمام احلٜمٗمل، اعمذه٥م ذم ٟمٙم٤مي٦م يٕمٛمؾ قمؿ ُمش هذا إٟمف يٕمرومقا  ٓزم يٕمٜمل ؿمؽ،

 . وهمػمهؿ احلٜمٗمٞم٦م ًمٜمٌل اشم٤ٌمقم٤مً 

 (  11: 11: 02/ 241/ واًمٜمقر اهلدى) 

 (  11: 13: 62/ 241/ واًمٜمقر اهلدى) 

 دم الؼقلقة والقاجبات األركان دم الؾسان حتريؽ جيب هؾ

 كػسف؟ ُيسِؿع أن جيب أكف يؼال وهؾ الصالة؟

 يتٚمٗمظ مل إذا اًمّمالة يٌٓمؾ هؾ أو يِمؽمط هؾ ؿمٞمخ، ي٤م ًمٚمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 ٕن... هذا يٌٓمؾ هؾ ىمقل، ومٞمٝم٤م يٙمقن اًمتل إطمٙم٤مم أو اًمقاضم٦ٌم سم٤مُٕمقر اإلٟم٤ًمن

 اًمّمالة؟ يٌٓمؾ أنف: ي٘مقل اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض

 يٌٓمؾ؟ ٓ أو يٌٓمؾ اًمذي اًمٌمء هق ُم٤م طمدد :الشقخ

 سم٤مـمٚم٦م، صالشمف وم٢من اًمٗم٤محت٦م، ؾمقرة ُمثاًل  ٟمٗمًف اعمّمكم يًٛمع مل إذا: يٕمٜمل :مداخؾة

 صحٞمح؟ هذا هؾ

 ًم٤ًمٟمف؟ حيرك مل إذا: شم٘مقل أن شمريد أم يًٛمع مل إذا: شم٘مقل أن٧م :الشقخ

 ي٤م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ أقمؿ إومم: يٕمٜمل.. إذا أومم سم٤مب ُمـ ؿمٞمخ، ي٤م يًٛمع مل :مداخؾة

 ..اًمث٤مٟمٞم٦م ذم شمٚمؽ ومتدظمؾ.. ؿمٞمخ

 اًمث٤مٟمٞم٦م؟ ُمـ أقمؿ إومم :الشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 هل؟ ُم٤م إومم :الشقخ



 34   وقاسمط أريم٤من اًمّمالة وواضم٤ٌمهت٤م وؾمٜمٜمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .ٟمٗمًف يًٛمع أنف :مداخؾة

 !ـمٞم٥م :الشقخ

 .أظمص هذه اًمث٤مٟمٞم٦م وأُم٤م :مداخؾة

 اًمث٤مٟمٞم٦م؟ أم إومم أهؿ أهي٤م :الشقخ

 ..يٕمٜمل قمٜمدي :مداخؾة

 !!قمٜمدي وإٓ قمٜمدك :الشقخ

 .إومم :مداخؾة

 .اًمث٤مٟمٞم٦م ٓ، :الشقخ

 .صحٞمح اًمث٤مٟمٞم٦م! ـمٞم٥م :مداخؾة

 أطمٞم٤مًٟم٤م يّمح ىمد ٟمٗمًف يًٛمع أن شمٕمٌػمك! ُمثكم ٟمٕم٤ًمن أن٧م هيديؽ اهلل :الشقخ

 يٙمقن وم٘مد ُمْمٓمردة ىم٤مقمدة ومٝمذا ًم٤ًمٟمف، حيرك أن: اًمث٤مين شمٕمٌػمك أُم٤م دائاًم، يّمح وٓ

 حيرك أنف يٕمرف ًمٙمـ سم٠مذٟمف صقشمف يًٛمع ٓ أصؿ، هق سمؾ صم٘مٞمؾ ؾمٛمٕمف إٟم٤ًمن هٜم٤مك

، أنف قمـ يمٜم٤مي٦م هق اًمٚم٤ًمن ومتحريؽ ًم٤ًمٟمف،  وأؾمٛمع ومالن ىمرأ : ٟم٘مقل أن ومٞمٛمٙمـ ىمرأ

 ومٝمق أذٟمٞمف ذم ًمّمٛمؿ ٟمٗمًف أؾمٛمع ُم٤م اًمث٤مين يم٤من إذا ٟمٗمًف، أؾمٛمع وُم٤م ومالن وىمرأ  ٟمٗمًف،

 يمام ي٘مرأ  مل ومٝمق ضمًدا ـمٌٞمٕمل ؾمٛمٕمف سمؾ أذٟمٞمف ذم صٛمؿ وٓ ٟمٗمًف أؾمٛمع ُم٤م وإذا ىم٤مرئ،

 وًمذًمؽ آظمر، قمـ خمرج خيتٚمػ خم٤مرج هل٤م اًمٕمرسمٞم٦م إطمرف أن٧م شمٕمرف ٕنف يٜمٌٖمل6

 ٓ: ▬ىم٤مل اًم٘مرآن ضم٤مء اًمذي هق اًمتٕمٌػم وهذا ًم٤ًمٟمف، حيرك أن هق اًمدىمٞم٘م٦م وم٤مًمٕم٤ٌمرة

كْ  ٤مَٟمَؽ  سمِفِ  حُتَر  ًَ
 .[32:اًم٘مٞم٤مُم٦م♂ ]سمِفِ  ًمِتَْٕمَجَؾ  ًمِ

 اعم٘مّمقد6 هق ؿمؽ وٓ واًم٘مراءة اًم٘مراءة، قمـ يمٜم٤مي٦م هق اًمٚم٤ًمن ومتحريؽ: أىمقل

 ىمقًمف ٟمًٛمع ومحٞمٜمام اعمنموقم٦م، سم٤مًم٘مراءة هذه وًمٞم٧ًم ذهٜمل شمّمقر ىمراءة شمٙمقن ىمد ٕنف

 ووح ُمثاًل  رضمؾش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 اًمٕمٚمامء وم٘مقل وًمذًمؽ ىمرأ6 ُم٤م هذا ًم٤ًمٟمف، طمرك ُم٤م سمٕمٞمٜمف، ي٘مرأ  وص٤مر أُم٤مُمف اعمّمحػ

 ٟمٗمًف6 يًٛمع أن: ي٘م٤مل طملم دىمٞمؼ، هق ُم٤م اًمتٕمٌػم ًمٙمـ طمؼ ىمقل إًمٞمٝمؿ أذت اًمذيـ



 35 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   وقاسمط أريم٤من اًمّمالة وواضم٤ٌمهت٤م وؾمٜمٜمٝم٤م 

 ىمٚمٜم٤م يمام ؾمٛمٕمف رضمؾ يٙمقن ىمد ٟمٗمًف، يًٛمع أن ُمـ يٛمٜمٕمف رء ًمف يٕمرض ىمد ٕنف

 هذا أخٞمس ًمًٛمٕمٝم٤م، سمٜمٗمًف ظمغم ًمق ىمراءة وي٘مرأ  ووقو٤مء همقهم٤مء طمقًمف ًمٙمـ ـمٌٞمٕمل

 هق ومٝمذا ًم٤ًمٟمف حيرك أن وإٟمام اًمدىمٞمؼ، سم٤مًمتٕمٌػم هذا اًمتٕمٌػم ًمٞمس: وم٢مًذا ُمٕمٚمقًُم٤م؟

 .اًمّمحٞمح هق اًمٕمٚمامء وم٘مقل ىمرأ، ومام ًم٤ًمٟمف طمرك ُم٤م وم٢مذا اًم٘مراءة،

 (11:15:00/ب65: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 ركعة ويعقد الركعة تؾؽ ُتْؾَغك هؾ الصالة، دم ركـاً  ترك إذا

 فؼط؟ الركـ ذلؽ يعقد أو بدهلا،

 أو سمدهل٤م، ريمٕم٦م ويٕمٞمد اًمريمٕم٦م شمٚمؽ شُمْٚمَٖمك هؾ اًمّمالة ذم ريمٜم٤مً  شمرك إذا :مداخؾة

 وم٘مط؟ اًمريمـ ذًمؽ يٕمٞمد

 إقم٤مدة يٜمٌٖمل إومم اًمريمٕم٦م ذم اًمريمـ يم٤من إن اًمريمـ، طم٥ًم قمغم :الشقخ

 اًمريمٕم٦م دون سم٤مًمريمـ ومُٞم١ْمشمِك إظمػمة، اًمريمٕم٦م ذم اًم٤ًمىمط يم٤من إن أُم٤م يمٚمٝم٤م، اًمريمٕم٤مت

 .يمٚمٝم٤م

 (  11: 31: 11/ 114/ واًمٜمقر اهلدى)  

 بالصالة األضػال أمر

 اًمٗمجر صالة اًم٤ًمسمٕم٦م ؾمـ سمٕمد ًمألـمٗم٤مل سم٤مًمّمالة ًمألُمر سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ ي٤م :مداخؾة

 .ٟمًتٓمٞمع اعمدارس وىم٧م ذم اًمٕمِم٤مء وصالة

 .اًمرومؼ اؾمتٕمٛمؾ: ىمٚمٜم٤م :الشقخ

 ؟-ُمثالً – ٟمقىمٔمٝمؿ ٟمح٤مول :مداخؾة

 واعمٖمرب، واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سمّمالة ي٠مُمروهؿ أن أسم٤مء ٟم٘مٜمع أن ٟمحـ :الشقخ

 .اًمٗمجر ذم اًم١ًمال دور سمٞمجل هذا سم٤مخلط، يٛمِمقا  ح٤م ه١مٓء وسمٕمديـ



 61   وقاسمط أريم٤من اًمّمالة وواضم٤ٌمهت٤م وؾمٜمٜمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ُمِمٙمٚم٦م، ذم ُم٤م -يٕمٜمل- واعمٖمرب واًمٕمٍم اًمٔمٝمر ًمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم :السائؾ

 اًمٕم٤مذة، أو اًمت٤مؾمٕم٦م ؾمـ يٌٚمٖمقا  طمتك: يٕمٜمل ٟمٜمتٔمر، -يٕمٜمل– واًمٕمِم٤مء ًمٚمٗمجر سم٤مًمٜم٦ًٌم

 أو؟ اًمّمالة قمغم ٟمحثٝمؿ طمتك: يٕمٜمل

ًمديـ، سم٠مُمر ي٠ممتروا أن قمغم ُمتٕمقديـ ه١مٓء إن: وىمٚم٧م.. أضمٌتؽ أن٤م :الشقخ  اًمقا

 صالة إٓ إوٓد وسملم اًمقاًمديـ سملم سم٘مك وُم٤م واًمٕمِم٤مء، واعمٖمرب واًمٕمٍم اًمٔمٝمر ذم

َتٕمِٛمؾ وُم٤م هبـ، أو هبؿ ُيؽَموَمؼ: وم٠مىمقل اًمٗمجر، ًْ  ـمٌٞمٕم٦م- اًمقاىمع، ٕن اًمِمدة6 ُمٕمٝمؿ َي

 .طَمِٙمٞمامً  يٙمقن أن جي٥م ومٚمذًمؽ ،-ـمٌٕم٤مً - ًمٚمٙمٌػم سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟم١موم أنف: -اًمقًمد

 يّمكم أنف سمحٞم٨م اًمٜمقم، ُمـ أنٗمف رهمؿ إي٘م٤مفمف درضم٦م إمم ٟمّمؾ أن ٟمريد ٓ ًمٙمـ 

ٌَؾ ُمـ ُمٕمذوراً  اًمدهر أبد يٕمٞمش ُٟمَخٚم ٞمف أن -أجْم٤مً – وٓ ؾمٙمران، ويم٠منف صالة  ىِم

ًمديـ6 ضمقا  -يٕمٜمل– يريدون ُم٤م ُم٤مذا؟ ٕنف اًمقا دوا أو قمٚمٞمف، حُيَر   شم٤مرةً  وإٟمام قمٚمٞمف، ُيَِمد 

ُم٤مً  ذًمؽ سملم ويم٤من» وشم٤مرة،  ش.ىمقا

 يد، ذم ومٝمذه اًمنمع، احلٙمٛم٦م ُمع طمٙمٞماًم، يٙمقن أن جي٥م اًمٌٞم٧م َربُّ : اعمٝمؿ

 .أوٓده ًمؽمسمٞم٦م ؾمٞم٤مؾمتف ذم يٜمجح طمتك يد، ذم وإظمرى

 إذا -يٕمٜمل- يمالُمؽ سمٕمض ذم ؿمٞمَخٜم٤م شمٗمْمٚم٧م يمام ظمػماً، اهلل ضمزاك :مداخؾة

 .سمِٞم٠ْمخػ اًمقًمد يٜم٤مديف اًمٌٞم٧م ذم صغم إذا.. اعمًجد إمم ذه٥م

 .واهلل إي :الشقخ

ٌ ؼ اًمقًمد يّمػم اًمٕمٛمٚمٞم٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ يٕمٜمل :مداخؾة  -يٕمٜمل– أنف ُم٤م سمدون ُيَٓم

 .سمٞم٠مخػ اًمقًمد اومٕمؾ، ًمف ي٘مقل

 وأن٤م اًمؽمسمٞم٦م، ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ ضمداً  ُمٝمٛم٦م ىمْمٞم٦م إمم اًمٜمٔمر يٕمٞمد اهلل، ؿم٤مء ُم٤م :الشقخ

 ًمٞمس اعم٤ًمضمد أيمثر دمد هلذا ُمٝمٛمٚمقه٤م، اعمتديٜملم أسم٤مء أيمثر اًمٜم٤مطمٞم٦م هذه أن أقمت٘مد

ـّ  ومج٤موزوا ؿم٤ٌمب هٜم٤مك يم٤من إن اًمٙم٤ٌمر، إٓ ومٞمٝم٤م  أُم٤م ـمقيٚم٦م، سمًٜملم قمنم اخل٤مُم٦ًم ؾِم

 ٟم٤مدراً  قمنم أبٜم٤مءش ؾمٌع أبٜم٤مء وهؿ سم٤مًمّمالة أوٓديمؿ ُُمُروا: »قمٜمٝمؿ ٟمحٙمل اًمذيـ ه١مٓء



 63 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ٜمٜمٝم٤موقاسمط أريم٤من اًمّمالة وواضم٤ٌمهت٤م وؾم 

ون أسم٤مء أن قمغم يدل هذا اعم٤ًمضمد، ذم اخلٛمس اًمّمٚمقات ذم دمدهؿ ُم٤م  ُمع ُُمَ٘مٍم 

 .ٟمٕمؿ ه١مٓء،

 اعمًجد، ذم ُمٕمل َصؾ   اسمٜمل ي٤م شمٕم٤مل اعمًجد، ذم يّمكم إب راح يمٚمام وإٓ

 هق أنف إٓ ذًمؽ سمٕمد يٛمٙمـ ٓ آظمره،... إمم وقمنميـ وؾمٌع وقمنميـ سمخٛمس اًمّمالة

 حييون أسم٤مء هؾ ذًمؽ، يٗمٕمٚمقن أسم٤مء هؾ: شُمَرى ي٤م ًمٙمـ اخلػم، إمم ؾم٤ٌمىم٤مً  يٙمقن

 اعمًجد؟ ذم اخلٛمس اًمّمٚمقات

 .اعمًجد ذم اًمذي -يٕمٜمل- سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ ي٤م ُمٕمف، حييون :مداخؾة

ن ح٤م إُم  ن سم٤مًمًٜم٦م ُمٜمٙمؿ ٟمٕمٚمؿ يمام ُمرشمٗمع، سمّمقت شُم١َمذ   اًمّمالة وشُمَّمكم   شُم١َمذ 

 إوٓد طمتك: يمالُمؽ سمٕمض ذم ىمٚم٧م يمام أو اًمٌٞم٧م، ذم اًماليت اًمٌٜم٤مت وشمٜم٤مدي ضمٝمري٦م،

ٝمؿ ُمع ُيَّمّٚمقا  أن اًم٘مراءة حيًٜمقن وٓ ذيمقر، هؿ اًمذي اًمّمٖم٤مر  ومٞمٙمقن مج٤مقم٦م، ُأُم 

 .هذه اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ومٞمف أجْم٤مً  اًمٌٞم٧م

 (  11: 06: 11/ 262/ واًمٜمقر اهلدى)  





 

 الكعبة استقبال كتاب  





 61 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اؾمت٘م٤ٌمل اًمٙمٕم٦ٌم 

 والـػؾ الػرض دم الؽعبة اشتؼبال

 .واًمٜمٗمؾ اًمٗمرض ذم اًمٙمٕم٦ٌم اؾمت٘مٌؾ اًمّمالة6 إمم ىم٤مم إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من 

 وم٠مؾمٌغ اًمّمالة6 إمم ىمٛم٧َم  إذاش: »صالشمف اعمزء» ًمـ وم٘م٤مل سمذًمؽ6 ملسو هيلع هللا ىلص وأُمر

 .شومٙمؼم اًم٘مٌٚم٦م، اؾمت٘مٌؾ صمؿ اًمقوقء،
 ([3/11) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 لتقاتره بف مؼطقع الصالة دم الؽعبة اشتؼبال

 :[اًمّمالة ذم اًمٙمٕم٦ٌم اؾمت٘م٤ٌمل قمـ اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 .يمثػمة أطم٤مدي٨م وومٞمف ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف ًمتقاشمره سمف6 ُم٘مٓمقع رء هذا
 ([3/11) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 بف إال تصح ال الصالة أركان مـ ركـ الؽعبة اشتؼبال

 اًمٗمرض ذم يمٜم٧م، طمٞم٨م اًمٙمٕم٦ٌم وم٤مؾمت٘مٌؾ اًمّمالة، إمم اعمًٚمؿ أهي٤م ىمٛم٧م إذا  

 .هب٤م إٓ اًمّمالة شمّمح ٓ اًمتل اًمّمالة أريم٤من ُمـ ريمـ وهق واًمٜمٗمؾ،

 [.3 رىمؿ وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص]

 الؼبؾة حتقيؾ عذ والؽالم الؽعبة اشتؼبال: الصالة رشوط مـ

 ذلؽ مـ واحلؽؿة

 :اًمّمالة ذوط ُمـ اإلُم٤مم ذيمر

 :اًمٙمٕم٦ٌم اؾمت٘م٤ٌمل -



 62   يمت٤مب اؾمت٘م٤ٌمل اًمٙمٕم٦ٌم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 سم٤مًمٙمت٤مب ذًمؽ صم٧ٌم اًمٙمٕم٦ٌم ٟمحق وسمدٟمف سمقضمٝمف يتقضمف أن اعمّمكم قمغم جي٥م 

 :واًمًٜم٦م

ٌَْٚم٦ًم : ▬شمٕم٤ممم وم٘مقًمف اًمٙمت٤مب أُم٤م «أ»
ٞمَٜمََؽ ىمِ  وَمَٚمٜمَُقًم 

ِ
اَمء ًَ ىَمْد َٟمَرى شَمَ٘مٚم٥َُّم َوضْمِٝمَؽ ذِم اًم

ِم َوطَمٞم٨ُْم َُم٤م يُمٜمُتْؿ وَمَقًمُّقا ُوضُمقَهُٙمْؿ ؿَمْٓمَرهُ شَمْرَو٤مَه٤م وَمَقل  َوضْمَٝمَؽ ؿَمْٓمَر  ِجِد احْلََرا ًْ  ♂اعْمَ

 .[330: اًمٌ٘مرة]

 يديف سملم واًمٙمٕم٦ٌم اعم٘مدس سمٞم٧م ٟمحق سمٛمٙم٦م وهق يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من وىمد

 [.صحٞمح.]اًمٙمٕم٦ٌم إمم سف صمؿ ؿمٝمرا  قمنم ؾمت٦م اعمديٜم٦م إمم ه٤مضمر وسمٕمدُم٤م

 سمٞم٧م يًت٘مٌؾ مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اظمت٤مر طمٞم٨م اًمؼم قمٌد سمـ قمٛمر أيب قمغم رد وومٞمف

 أيت اًمؼماء سمحدي٨م واطمت٩م اعمديٜم٦م إمم ه٤مضمر طملم اؾمت٘مٌٚمف وإٟمام ُمٙم٦م ذم وهق اعم٘مدس

 سح وًمق طمتك ذًمؽ ىمٌؾ آؾمت٘م٤ٌمل سمٜمٗمل يٍمح مل ًمق إٟمف إذ ومٞمف، طمج٦م وٓ هذا، سمٕمد

 وزي٤مدة واًمٕمٚمؿ اًمزي٤مدة ُمـ ومٞمف ح٤م قم٤ٌمس اسمـ سمحدي٨م إظمذ ًمقضم٥م سمؾ طمج٦م يٙمـ مل

 هذه يمؾ اًمٜم٤مذم، قمغم ُم٘مدم واعمث٧ٌم يٕمٚمؿ مل ُمـ قمغم طمج٦م قمٚمؿ وُمـ ُم٘مٌقًم٦م اًمث٘م٦م

 .اًم٤ٌمطم٨م قمغم ذًمؽ خيٗمك ٓ يمام يمثػمة ومروع ذم ىمٞمٚم٧م وىمد قمٚمٞمٝم٤م ُمتٗمؼ ىمقاقمد

: اهلل وم٠منزل اًمٙمٕم٦ٌم إمم يقضمف أن حي٥م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ويم٤من: »آظمر طمدي٨م وذم

▬  
ِ
اَمء ًَ  - اًمٜم٤مس ُمـ اًمًٗمٝم٤مء وىم٤مل اًمٙمٕم٦ٌم ٟمحق ومتقضمف♂  ىَمْد َٟمَرى شَمَ٘مٚم٥َُّم َوضْمِٝمَؽ ذِم اًم

ُق َواعْمَْٖمِرُب : ▬- اًمٞمٝمقد وهؿ  اعْمَنْمِ
ِ
َ
ِ
ٌَْٚمتِِٝمُؿ اًَمتِل يَم٤مُٟمقا قَمَٚمٞمَْٝم٤م ىُمْؾ ّلِل

ـْ ىمِ َُم٤م َوَُٓهْؿ قَم

َتِ٘مٞمؿٍ  ًْ ٍط ُُم ا ـْ َيَِم٤مُء إمَِم ِسَ  ش.[306: اًمٌ٘مرة] ♂ هَيِْدي َُم

 صغم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض قم٤مزب سمـ اًمؼماء طمدي٨م ُمـ هق

 .إًمخ... حي٥م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ويم٤من ؿمٝمرا  قمنم ؾمٌٕم٦م أو ؾمت٦م اعم٘مدس سمٞم٧م ٟمحق

 .ُمًٚمؿ قمٜمد وهق اًمًٞم٤مق هبذا اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 ُم٤مش اًمٙمٕم٦ٌم إمم يقضمف أن حي٥م ويم٤من: »ىمقًمف حت٧مش اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل وىمد

 قمـ ـمٚمح٦م أيب سمـ قمكم ـمريؼ ُمـ وهمػمه اًمٓمؼمي أظمرضمف ومٞمام ذًمؽ سمٞم٤من ضم٤مء: »ٟمّمف

 يًت٘مٌٚمقن - أهٚمٝم٤م أيمثر - واًمٞمٝمقد اعمديٜم٦م إمم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ه٤مضمر ح٤م: ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ



 63 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اؾمت٘م٤ٌمل اًمٙمٕم٦ٌم 

 ؾمٌٕم٦م وم٤مؾمت٘مٌٚمٝم٤م اًمٞمٝمقد ومٗمرطم٧م اعم٘مدس سمٞم٧م يًت٘مٌؾ أن اهلل أُمره اعم٘مدس سمٞم٧م

 ويٜمٔمر يدقمق ومٙم٤من إسمراهٞمؿ ىمٌٚم٦م يًت٘مٌؾ أن حي٥م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ويم٤من ؿمٝمرا، قمنمة

 ٕن اًمٙمٕم٦ٌم إمم يتحقل أن حي٥م يم٤من إٟمام: ىم٤مل جم٤مهد ـمريؼ وُمـ. ومٜمزًم٧م اًمًامء إمم

 ش.ومٜمزًم٧م. ىمٌٚمتٜم٤م ويتٌع حمٛمد خي٤مًمٗمٜم٤م: ىم٤مًمقا  اًمٞمٝمقد

 وم٢من قمٚمتف ًمقوقح ذًمؽ وًمٕمؾ هذا قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م قمـ احل٤مومظ ؾمٙم٧م: ىمٚم٧م

 ىم٤مل يمام يره ومل قم٤ٌمس اسمـ قمـ أرؾمؾ خيٓملء ىمد صدوق هذا ـمٚمح٦م أيب سمـ قمكم

  .ٟٓم٘مٓم٤مقمف وٕمٞمػ اًمًٞم٤مق هبذا وم٤محلدي٨مش اًمت٘مري٥م» ذم ٟمٗمًف احل٤مومظ

 ذم وضمؾ قمز سمٞمٜمف يمام واُمتح٤من اهلل ُمـ اسمتالء هل إٟمام اًمتحقيؾ هذا ُمـ واحلٙمٛم٦م» 

ـْ َيٜمَ٘مٚم٥ُِم قَمغَم : ▬ىمقًمف ـْ َيَتٌُِع اًمَرؾُمقَل مِمَ ٌَْٚم٦َم اًَمتِل يُمٜم٧َم قَمَٚمٞمَْٝم٤م إَِٓ ًمِٜمَْٕمَٚمَؿ َُم َوَُم٤م ضَمَٕمْٚمٜم٤َم اًْمِ٘م

ٌَٞمِْف َوإِْن  ـَ َهَدى اهلل َوَُم٤م يَم٤مَن اهلل ًمِٞمُِْمٞمَع إِياَمَٟمُٙمْؿ إَِن اهلل قَمِ٘م يَم٤مَٟم٧ْم ًَمَٙمٌػَِمًة إَِٓ قَمغَم اًَمِذي

 .[301: اًمٌ٘مرة] ♂سم٤ِمًمٜم٤َمِس ًَمَرُءوٌف َرطِمٞمؿٌ 

 :صالشمف ًمٚمٛمزء واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘مقًمف اًمًٜم٦م وأُم٤م «ب»

 ش.احلدي٨م... ومٙمؼم اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘مٌؾ صمؿ اًمقوقء وم٠مؾمٌغ اًمّمالة إمم ىمٛم٧م إذا»

 [.قمٚمٞمف ُمتٗمؼ.]صالشمف اعمزء سمحدي٨م اعمِمٝمقر احلدي٨م ُمـ ىمٓمٕم٦م هق

 وم٢مٟمام هذا ُمـ اٟمت٘مّم٧م وُم٤م صالشمؽ مت٧م وم٘مد هذا ومٕمٚم٧م وم٢مذا: رواي٦م وذم»]

 [ش.صالشمؽ ُمـ اٟمت٘مّمتف

 وإؾمٜم٤مده٤م هريرة أيب طمدي٨م ُمـ ًمف رواي٦م ذم داود أبق هب٤م شمٗمرد اًمزي٤مدة هذه

 .راومع سمـ روم٤مقم٦م طمدي٨م ذم صم٤مسمت٦م وهل اًمٌخ٤مري ذط قمغم صحٞمح

 ٟم٘مؾ وىمد اًمّمالة ذم اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل وضمقب قمغم يدل يم٤مٔي٦م - احلدي٨م وهذا

 ىم٤مل. ذيمرمه٤م ؾمٞم٠ميت طم٤مًمتلم ذم إٓ ذًمؽ قمغم اعمًٚمٛملم إمج٤مع وهمػمه اًمِمقيم٤مين

 :اًمِمقيم٤مين

 ومٞمام قمرومٜم٤مك وىمد اًمّمالة صح٦م ذوط ُمـ اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل إن: اهل٤مدوي٦م وىم٤مًم٧م»

 سم٠من اًم٘مقل قمغم إٓ اًمنمـمٞم٦م، قمغم هب٤م ًمالؾمتدٓل شمّمٚمح ٓ سمٛمجرده٤م إواُمر أن ؾمٌؼ
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 اًمذي اًمني٦م ظمؼم وهق اًمنمـمٞم٦م ُمـ يٛمٜمع ُم٤م هد وًمٙمـ وده قمـ هنل سم٤مًمٌمء إُمر

 اهلل رؾمقل ُمع يمٜم٤م سمٚمٗمظ رسمٞمٕم٦م سمـ قم٤مُمر طمدي٨م ُمـ واًمٓمؼماين وأمحد اًمؽمُمذي أظمرضمف

 أصٌحٜم٤م ومٚمام طمٞم٤مًمف قمغم ُمٜم٤م رضمؾ يمؾ وصغم اًم٘مٌٚم٦م أجـ ٟمدر ومٚمؿ ُمٔمٚمٛم٦م ًمٞمٚم٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص

 وم٢من [331: اًمٌ٘مرة]♂ وَم٠َمجْٜماََم شُمَقًمُّقا وَمَثَؿ َوضْمُف اهلل: ▬ومٜمزل ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل ذًمؽ ذيمرٟم٤م

 ذم قمدُمف ي١مصمر اًمنمط ٕن وسمٕمده اًمقىم٧م ذم اإلقم٤مدة ًمقضم٧ٌم ذـم٤م يم٤من ًمق آؾمت٘م٤ٌمل

 يٜم٤مىمض وهق اًمقىم٧م سمٕمد اإلقم٤مدة اًمقضمقب قمدم ذم يقاوم٘مقٟمٜم٤م اهل٤مدوي٦م أن ُمع اًمٕمدم،

 ًمف وًمٙمـ اعمحدصملم قمٜمد ُم٘م٤مل ومٞمف يم٤من وإن احلدي٨م وهذا. ذط آؾمت٘م٤ٌمل إن: ىمقًمف

 ش.شم٘مقيف ؿمقاهد

 يم٤من ذًمؽ سم٠من اًمتٍميح ُمٕم٤مذ طمدي٨م وذم: »ىم٤مل صمؿ. وؾمت٠ميت ذيمره٤م صمؿ: ىمٚم٧م

 اًمنمـمٞم٦م قمغم اًمدًٓم٦م ذم أسح وهق اًمقىم٧م اٟم٘مْم٤مء ىمٌؾ اًمّمالة ُمـ اًمٗمراغ سمٕمد

  (3)شوقمدُمف اًمقىم٧م سم٘م٤مء سملم اإلقم٤مدة وضمقب ذم ومرق ُمـ عمذه٥م رد أجْم٤م وومٞمٝم٤م

 ([.6/415) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

                                                           

 قمٌد واسمـ طمزم اسمـ وُمٜمٝمؿ اًمٙمٕم٦ٌم اؾمت٘م٤ٌمل شمرك شمٕمٛمد ُمـ صالة سمٓمالن قمغم اإلمج٤مع واطمد همػم ٟم٘مؾ ىمد: ىمٚم٧م  (3)

 اعمّمػم وضم٥م اإلمج٤مع هذا صح وم٢من ،أيت احلدي٨م ذح ذم ذًمؽ ذم يمالُمٝمام ٟمص ؾمٞم٠ميت يمام قمٛمر أبق اًمؼم

 ُمقرد همػم ذم وارد ٕنف وذًمؽ ،اًمنمـمٞم٦م قمدم قمغم اًمِمقيم٤مين سمف اطمت٩م اًمذي ًمٚمحدي٨م خم٤مًمٗم٤م يٙمقن وٓ إًمٞمف

ع  اعمتٕمٛمد ُمـ سمٓمالهن٤م قمغم يدل اعمذيمقر واإلمج٤مع صالشمف صح٦م قمغم يدل ومٝمق - اعمتٕمٛمد همػم ذم: أقمٜمل - اًمٜمزا

 ذم ش64 - 63 ص» شاظمتٞم٤مراشمف» ذم اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ضمزم وىمد. شمٕم٤مرض وٓ ظمالف ومال

 قمغم ٟمٔمر، ومٛمحؾ همػمه وأُم٤م اعمتٕمٛمد سمف يٕمٜمل طمتام وهق ،اًمٙمٕم٦ٌم يًت٘مٌؾ مل ُمـ صالة سمٌٓمالن ُم٠ًمخ٦م ُم٤م همػم

 قم٤مدة يؽميمف إٟمام رء شمرك يتٕمٛمد ُمـ ٕن قمٛمدا يؽميمف صمؿ آؾمت٘م٤ٌمل وضمقب يٕمٚمؿ ُمًٚمام أتّمقر أيم٤مد ٓ أنٜمل

 ُم٤م ؿمٞمئ٤م يًت٘مٌؾ أن ُمـ ُمٜم٤مص ٓ اعمّمكم ٕن هٜم٤م ذًمؽ ُمـ رء وٓ اًمٜمٗمس هقى وحم٤مرسم٦م اجلٝم٤مد ُمـ ومٞمف ح٤م

 وىمققمف سم٤مؾمتح٤مًم٦م أضمزم أيم٤مد أُمر هذا يراه٤م يديف سملم وهل اًمٙمٕم٦ٌم اؾمت٘م٤ٌمل شمرك قمغم وحيٛمٚمف يدومٕمف اًمذي ومام

 .[ُمٜمف].أقمٚمؿ واهلل. سم٤محلٙمؿ اًمٕم٤ممل اعمًٚمؿ ُمـ
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 حقث عؾقفا والقتر السػر دم الراحؾة عذ الـقافؾ صالة

 بف تقجفت

 سمف شمقضمٝم٧م طمٞم٨م قمٚمٞمٝم٤م ويقشمر راطمٚمتف، قمغم اًمٜمقاومؾ يّمكم اًمًٗمر ذم ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من 

 ِ َوضْمفُ  وَمَثؿُّ  شُمَقًمُّقا  وَم٠َمجْٜماََم : ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف ٟمزل ذًمؽ وذم ،[وهمرسم٤مً  ذىم٤مً ]
ِ
 .[331: اًمٌ٘مرة]♂ اّلَِل

 ([3/14) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 الصقرة هذه دم االشتؼبال شؼقط

 .همػمه٤م أو داسم٦م رايم٤ٌم يًػم وهق وشمرا، أو ٟم٤مومٚم٦م يّمكم يم٤من قمٛمـ: آؾمت٘م٤ٌمل ويً٘مط
 (.6 رىمؿ وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص)

 الراحؾة عذ الصالة كقػقة

 . اًمريمقع ُمـ أظمٗمض اًمًجقد وجيٕمؾ سمرأؾمف، إيامءً  راطمٚمتف قمغم ويًجد يريمع يم٤من و
 ([3/14) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 تطقعاً  راحؾتف عذ الرجؾ صالة دم العؾؿ أهؾ بني خالف ال

 وغرها الؼبؾة إىل وجفف؛ كان ما حقث

 ٓ اظمتالوم٤ًم6 سمٞمٜمٝمؿ ٟمٕمٚمؿ ٓ اًمٕمٚمؿ، أهؾ قمٜمد هذا قمغم واًمٕمٛمؾ: اًمؽمُمذي ىم٤مل 

 اًم٘مٌٚم٦م إمم وضمٝمف6 يم٤من ُم٤م طمٞم٨م شمٓمققم٤مً  راطمٚمتف قمغم اًمرضمؾ يّمكم أن سم٠مؾم٤مً  يرون

 .وهمػمه٤م
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 إُمّم٤مر، وم٘مٝم٤مء إطم٤مدي٨م هذه سمٛمْمٛمقن أظمذ وىمدش: 6/021» احل٤مومظ وىم٤مل 

 اًمّمالة، اسمتداء طم٤مل سم٤مًمتٙمٌػم اًم٘مٌٚم٦م يًت٘مٌؾ أن يًتح٤ٌمن يم٤مٟم٤م صمقر وأب٤م أمحد أن إٓ

 أراد إذا يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن» :أنس قمـ ؾمؼمة أيب اسمـ اجل٤مرود طمدي٨م ًمذًمؽ واحلج٦م

 . إصؾ ذم ُمذيمقر وهق. احلدي٨م...شاًم٘مٌٚم٦م سمٜم٤مىمتف اؾمت٘مٌؾ اًمًٗمر6 ذم يتٓمقع أن

 اًمّمالة6 ومٞمف شم٘مٍم ٓ اًمذي اًمًٗمر ذم اًمدواب قمغم اًمّمالة ذم واظمتٚمٗمقا : ىم٤مل

 شم٘مٍم اًمذي سم٤مًمًٗمر ومخّمف ُم٤مًمؽ6 همػم ؾمٗمر، يمؾ ذم ذًمؽ ضمقاز إمم اجلٛمٝمقر ومذه٥م

 .اًمّمالة ومٞمف

 .ذًمؽ قمغم واوم٘مف أطمداً  أقمٚمؿ ٓ: اًمٓمؼمي ىم٤مل 
 أؾمٗم٤مره ذم وردت إٟمام إطم٤مدي٨م هذه أن وطمجتف قمٜمف، ذًمؽ قمغم ُيَتٗمؼ ومل: ىمٚم٧م

 .ذًمؽ ومّمٜمع ىمّمػماً  ؾمٗمراً  ؾم٤مومر أنف قمٜمف يٜم٘مؾ ومل ملسو هيلع هللا ىلص
 ـمريؼ ُمـ ًمٚمجٛمٝمقر اًمٓمؼمي واطمت٩م. ذًمؽ ذم إظم٤ٌمر ُمٓمٚمؼ اجلٛمٝمقر وطمج٦م

 .اًمٜمٔمر

 .شاًمٗمتح» ذم يمالُمف وم٤مٟمٔمر
 قمغم أجْم٤مً  اًمقشمر جيقز أنف قمغم دًمٞمؾ. قمٚمٞمٝم٤م يقشمر ويم٤من: قمٛمر اسمـ ىمقل وذم: ىمٚم٧م   

 .اًمراطمٚم٦م

 ًمٚمٜمقويش ُمًٚمؿ ذح» ذم يمام - واجلٛمٝمقر وأمحد واًمِم٤مومٕمل ُم٤مًمؽ ُمذه٥م وهق

 .ذًمؽ جيقز ٓ أنف إمم اًمثالصم٦م أئٛمتٜم٤م وذه٥م -
 - اًمراطمٚم٦م قمغم اإليت٤مر ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م قمـش 3/605» اًمٓمح٤موي وأضم٤مب

 . ُمٜمًقظم٦م سم٠مهن٤م - قمٛمر اسمـ قمـ ـمرف ُمـ ؾم٤مىمٝم٤م وىمد

 .شاهلل رمحٝمؿ وحمٛمد يقؾمػ وأيب طمٜمٞمٗم٦م أيب ىمقل وهق: »ىم٤مل
 صمٜم٤م: ىم٤مل قم٤مصؿ أبق صمٜم٤م: ىم٤مل ؾمٜم٤من سمـ يزيد ـمريؼ ُمـ رواه سمام ذًمؽ قمغم واطمت٩م

 ويقشمر راطمٚمتف، قمغم يّمكم يم٤من أنف: قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع قمـ ؾمٗمٞم٤من أيب سمـ طمٜمٔمٚم٦م

 .ذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن ويزقمؿ سم٤مٕرض،
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 .صحٞمح ؾمٜمد وهذا
 - اًمراطمٚم٦م قمغم يقشمر يم٤من يمام - ملسو هيلع هللا ىلص ٕنف ُمٓمٚم٘م٤ًم6 اًمٜمًخ قمغم ومٞمف دًمٞمؾ ٓ وهذا

 وىمد. شمٕم٤مرض ومال ًمٚمرظمّم٦م6 ضم٤مء وإول إصؾ، هق وهذا. إرض قمغم أجْم٤مً  أوشمر

 أمحد رواه ُم٤م يٕم٤مرض ٓش: قمٚمٞمٝم٤م ويقشمر: »ىمقًمفش: 6/014ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل

 وم٢مذا شمٓمققم٤ًم، اًمراطمٚم٦م قمغم يّمكم يم٤من قمٛمر اسمـ أن: ضمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد قمـ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد

 .إرض قمغم وم٠موشمر ٟمزل يقشمر6 أن أراد

 أبقاب» ذم شم٘مدم ُم٤م اًم٤ٌمب رواي٦مَ  وي١ميد إُمريـ، يمال ومٕمؾ أنف قمغم حمٛمقل ٕنف

 يمقٟمف ُمع - قمٚمٞمف أنٙمر وإٟمام ًمٞمقشمر6 إرض ٟمزوًمف ي٤ًمر سمـ ؾمٕمٞمد قمغم أنٙمر أنفش اًمقشمر

 .ـها. سمحتؿ ًمٞمس اًمٜمزول أن ًمف يٌلم أن أراد ٕنف 6- يٗمٕمٚمف يم٤من

 .هٜم٤مًمؽ ٟمًخ ٓ أنف قمغم دًمٞمؾ أيمؼم ذًمؽ إٟمٙم٤مره وذم: ىمٚم٧م
 ([3/23) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]   

 حقث يصيل ثؿ فقؽز التطقع أراد دـ بالراحؾة الؼبؾة اشتؼبال

 ركابف وجفف

 صمؿ ومٙمؼم، اًم٘مٌٚم٦م، هب٤م اؾمت٘مٌؾ ٟم٤مىمتف6 قمغم يتٓمقع أن أراد إذا - أطمٞم٤مٟم٤مً  - ويم٤من 

 .  ِريَم٤مسُمفُ  وضَمَٝمفُ  طمٞم٨م صغم
 ([3/21) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 احلديث هذا أعؾ مـ عذ الرد

 وصػ ُمـ وؾم٤مئر ٟمٔمر، احلدي٨م هذا وذم: »سم٘مقًمفش اًمزاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ وأقمٚمف  

ٌَؾ قمٚمٞمٝم٤م يّمكم يم٤من أنف أـمٚم٘مقا  راطمٚمتف قمغم ملسو هيلع هللا ىلص صالشمف  ومل سمف، شمقضمٝم٧م ضمٝم٦م أي ىِم
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 قمٛمر، سمـ اهلل وقمٌد رسمٞمٕم٦م، سمـ يمٕم٤مُمر همػمه٤م6 وٓ اإلطمرام شمٙمٌػمة ذًمؽ ُمـ يًتثٜمقا 

 .شأقمٚمؿ واهلل. هذا أنس طمدي٨م ُمـ أصح وأطم٤مديثٝمؿ اهلل، قمٌد سمـ وضم٤مسمر
 ىمد يٙمقن أن جيقز ٕنف إؾمٜم٤مده6 صم٧ٌم أن سمٕمد احلدي٨م ذم ىم٤مدح همػم وهذا: ىمٚم٧م

 .يٕمٚمؿ مل ُمـ قمغم طمج٦م قمٚمؿ وُمـ همػمه، يٕمٚمٛمف مل ُم٤م قمٚمؿ
 اًم٘مٌٚم٦م سمٜم٤مىمتف يًت٘مٌؾ أطمٞم٤مٟم٤مً  يم٤من واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف إٟمف: ي٘م٤مل أن أجْم٤مً  وجيقز

 يمٞمٗمام سمؾ يًت٘مٌؾ، ٓ وأطمٞم٤مٟم٤مً  ،- أنس رواه يمام - إومْمؾ هق ح٤م سمٞم٤مٟم٤مً  اًمتٙمٌػم6 قمٜمد

 اًم٘مٞمؿ، اسمـ إًمٞمٝم٤م أؿم٤مر اًمتل اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م حتٛمؾ وقمٚمٞمف. ًمٚمجقاز سمٞم٤مٟم٤مً     شمٞمن6

 واهلل. زم فمٝمر ُم٤م هذا. سمٌٕمض سمٕمْمٝم٤م رضب جيقز وٓ إطم٤مدي٨م، سملم جيٛمع وسمذًمؽ

 .أقمٚمؿ شمٕم٤ممم

 ([3/21) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 واجباً  لقس لؾتطقع بالراحؾة الؼبؾة اشتؼبال

 :6 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 
 يتجف صمؿ اإلطمرام، شمٙمٌػمة قمٜمد اًم٘مٌٚم٦م هب٤م يًت٘مٌؾ أن -أُمٙمـ إذا- ًمف ويًتح٥م

 .وضمٝمتف يم٤مٟم٧م طمٞم٨م هب٤م

 قمغم يدل واحلدي٨مش: 6/300» وم٘م٤مل اًمِمقيم٤مين6 وأُم٤م[: اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل]

 ٓ صمؿ اإلطمرام، شمٙمٌػمة طم٤مل آؾمت٘م٤ٌمل ُمـ سمد ٓ أنف وقمغم اًمراطمٚم٦م، قمغم اًمتٜمٗمؾ ضمقاز

 .ـها. اًم٘مٌٚم٦م ؾَمْٛم٧ِم  قمـ ذًمؽ سمٕمد اخلروج يي

 ٕنف احل٤مل6 شمٚمؽ ذم آؾمت٘م٤ٌمل ُمـ سمد ٓ أنف قمغم احلدي٨م ذم دًٓم٦م وٓ: أىمقل

 يٗمٕمؾ ملسو هيلع هللا ىلص يٙمـ مل وأنف ؾمٞمام ٓ ويًتح٥م، ينمع ذًمؽ أن: قمٚمٞمف يدل ُم٤م وهم٤مي٦م ومٕمٌؾ،

 ذم داود أبق قمٜمف رواه ومٞمام - أمحد اإلُم٤مم ىم٤مل وًمذًمؽ 6- ؾمٌؼ يمام - دائامً  ذًمؽ



 11 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اؾمت٘م٤ٌمل اًمٙمٕم٦ٌم 

 اًم٘مٌٚم٦م يًت٘مٌؾ أن يٕمجٌٜمل راطمٚمتف6 قمغم اًمرضمؾ شمٓمقع إذاش: »32 صش »ُم٤ًمئٚمف»

 .(3)شأنس طمدي٨م قمغم سم٤مًمتٙمٌػم
 .قمٜمف أجْم٤مً ش ُم٤ًمئٚمف» ذم أمحد سمـ اهلل قمٌد ٟمحقه وذيمر 

 ىم٤مل يمام - أصحٝم٤م وضمقه6 احل٤مًم٦م هذه ذم آؾمت٘م٤ٌمل وضمقب ذم وًمٚمِم٤مومٕمٞم٦م

 . ومال وإ6ٓ وضم٥م، ذًمؽ6 قمٚمٞمف ؾمٝمؾ إن إٟمف: - 6ش 1/610ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي

ومف وأُمٙمـ واىمٗم٦م، اًمداسم٦م شمٙمقن أن وم٤مًمًٝمؾ: » ىم٤مل  أو حتريٗمٝم٤م، أو قمٚمٞمٝم٤م اٟمحرا

 .شَصْٕم٦ٌم أو ُُمَ٘مَٓمَرةً  شمٙمقن أن اًمًٝمٚم٦م وهمػم ؾمٝمٚم٦م، ومٝمل زُم٤مُمٝم٤م6 وسمٞمده ؾم٤مئرة يم٤مٟم٧م
 ([3/20) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 يػعؾف ملسو هيلع هللا ىلص يؽـ مل الراحؾة عذ الػريضة صالة

 .يٗمٕمٚمف يٙمـ مل ملسو هيلع هللا ىلص أنف ؾمٌؼ وم٘مد اًمراطمٚم٦م6 قمغم اًمٗمريْم٦م صالة وأُم٤م  
  :   ىم٤مل ُُمَرة سمـ يٕمغم طمدي٨م ذم ظمالومف ورد وىمد

 وطميت أؾمٗمٚمٜم٤م، ُمـ واًمٌَِٚم٦مُ  ومقىمٜم٤م، ُمـ اًمًامء ُمْمٞمؼ، إمم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمع اٟمتٝمٞمٜم٤م 

 ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل شم٘مدم صمؿ ،- أذان سمٖمػم أىم٤مم: أو - وأىم٤مم[ وم٠مذن] اعم١مذن6 وم٠مُمر اًمّمالة،

 ُمـ أظمٗمض ؾمجقده وضمٕمؾ رواطمٚمٜم٤م، قمغم ظمٚمٗمف وصٚمٞمٜم٤م راطمٚمتف، قمغم سمٜم٤م ومّمغَم 

 .ريمققمف
 .وٕمٞمػ طمدي٨م وًمٙمٜمف

 ،ش6/3» واًمٌٞمٝم٘مل ،ش302» واًمدارىمٓمٜمل ،ش623 - 6/622» اًمؽمُمذي أظمرضمف 

 قمـ أبٞمف قمـ ُمرة سمـ يٕمغم سمـ قمثامن سمـ قمٛمرو ـمريؼ ُمـش 330- 0/331» وأمحد

 .ُمرة سمـ يٕمغم ضمده

                                                           

 [.ُمٜمف.]إي٤مه  إقمالًَمفُ  اًم٘مٞمؿ اسمـ قمغم وَيُردُّ  إًمٞمف، ذهٌٜم٤م ُم٤م يٕمْمد ومٝمق أمحد6 قمٜمد صم٤مسم٧م طمدي٨م أنف إمم إؿم٤مرة وومٞمف  (3)



 10   يمت٤مب اؾمت٘م٤ٌمل اًمٙمٕم٦ٌم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 طمدي٨م: »اًمؽمُمذي ىم٤مل وًمذًمؽ جمٝمقٓن6 وم٢مهنام وواًمده6 قمثامن سمـ قمٛمرو وقمٚمتف

 .وٕمٞمػ: يٕمٜملش. همري٥م

 يقضم٥م ُم٤م رواشمف سمٕمض قمداًم٦م ُمـ يث٧ٌم ومل وٕمػ، إؾمٜم٤مده وذم: »اًمٌٞمٝم٘مل وىم٤مل 

 . ـهاش. اخلقف ؿمدة ذم ذًمؽ يٙمقن أن وحيتٛمؾ ظمؼمه، ىمٌقل

 إمم اًمٌٕمض وذه٥م... ومٕمٚمف ُمـ أنس قمـ ذًمؽ وصم٧ٌمش: 3/345» اًمّمٜمٕم٤مين ىم٤مل

 ؾم٤مئرة يم٤مٟم٧م وًمق َهْقَدٍج، ذم اًم٘مٌٚم٦م ُمًت٘مٌؾ يم٤من إذا اًمراطمٚم٦م6 قمغم شمّمح اًمٗمريْم٦م أن

 ىمد سم٠منف يٗمرق وىمد: ىمٚم٧م -: اًمّمٜمٕم٤مين ىم٤مل - إمج٤مقم٤مً  ومٞمٝم٤م شمّمح اًمّمالة وم٤من يم٤مًمًٗمٞمٜم٦م6

 .اهلقدج رايم٥م سمخالف قمٜمف وَمُٕمِٗمَل  إرض6 وضمدان اًمٌحر ذم يتٕمذر
 شمّمح يمام ًمٚمٗمريْم٦م، اًمّمالة شمّمح اًمِم٤مومٕمل ومٕمٜمد واىمٗم٦م6 اًمراطمٚم٦م يم٤مٟم٧م إذا وأُم٤م

 إذا اًمرضم٤مل6 قمغم اعمحٛمقل اًمنير وقمغم سم٤محل٤ٌمل، اعمِمدودة إرضمقطم٦م ذم قمٜمدهؿ

 .ـها. واىمٗملم يم٤مٟمقا 
 ([3/20) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 الصالة بجقاز فالؼقل األرض عذ الػريضة صالة تعذرت إذا

 ادعتؿد هق هبا يؼاس وما الراحؾة عذ

 قمٜمف اًمٕم٤مضمز قمـ..آؾمت٘م٤ٌمل ويً٘مط :[6 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 .اًمقىم٧م ظمروج ظمٌم إذا. اًمٓمٞم٤مرة أو.. اًمًٞم٤مرة أو اًمًٗمٞمٜم٦م ذم يم٤من يمٛمـ

 ُمقطمٚم٦م6 شمٙمقن يم٠من - إرض قمغم اًمّمالة شمٕمذرت إذا[:  اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل]

 يٛمٙمٜمف وٓ اًمًامء، ذم حمٚم٘م٦م ـم٤مئرة أو ىمٓم٤مر، ذم رايم٤ٌمً  يم٤من أو يٕمغم، طمدي٨م ذم يمام

 ًم٘مقًمف اعمٕمتٛمد6 هق اًمّمالة سمجقاز وم٤مًم٘مقل 6- اًمقىم٧م ظمروج وظمٌم ُمٜمٝمام، اًمٜمزول

٤م اّلَِلُ  ُيَٙمٚم ُػ  َٓ : ▬شمٕم٤ممم ًً َٓ  َٟمْٗم  ُمٜمف وم٠متقا  سمف6 أُمرشمٙمؿ وُم٤م: »ملسو هيلع هللا ىلص وىمقًمف ،♂ُوؾْمَٕمَٝم٤م   إِ

 .شاؾمتٓمٕمتؿ ُم٤م



 11 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اؾمت٘م٤ٌمل اًمٙمٕم٦ٌم 

 .هريرة أيب طمدي٨م ُمـ وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف
َي٦ِم، ذم يٙمقن اًمرضمؾ: ٕمحد ىمٚم٧مش: 32ش »ُم٤ًمئٚمف» ذم داود أبق وىم٤مل  اًمَنِ

 . داسمتف قمغم يّمكم: ىم٤مل اًمرضمؾ؟ قمٚمٞمف يًجد ي٘مدر ٓ يمثػما6ً اًمثٚم٩م ويٙمقن

 .داسمتف قمغم يّمكم: ىم٤مل صمٞم٤مسمف؟ شمٌتؾ أن ومٞمخ٤مف ُمٓمرٌ  يٙمقن: ىمٚم٧م: ىم٤مل

 وـملم6 ُم٤مء ذم صغم إذا: - ٕمحد يٕمٜمل - ىمٚم٧مش: ُم٤ًمئٚمف» ذم اعمروزي وىم٤مل 

 ىم٤مل يمام - إيامءً  يقُمئ صمٞم٤مسمف6 ويٗمًد اًمًجقد قمغم ي٘مدر ٓ يم٤من إذا: ىم٤مل يًجد؟ يمٞمػ

 . - أنس

 .ىم٤مل يمام: إؾمح٤مق ىم٤مل
 .-أنس ىم٤مل يمام- احلي ذم اعمٙمتقسم٦م وجيزيف: ىم٤مل

 ([3/21) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 الػريضة لصالة الراحؾة عذ مـ الـزول

 .اًم٘مٌٚم٦م وم٤مؾمت٘مٌؾ ٟمزل، اًمٗمريْم٦م6 يّمكم أن أراد إذا يم٤من و 
 اًمٜمزول اؿمؽماط قمغم اًمٕمٚمامء أمجع: سمٓم٤مل اسمـ ىم٤ملش: اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل 

 ُم٤م طم٤مؿم٤م قمذر، همػم ُمـ اًمداسم٦م قمغم اًمٗمريْم٦م يّمكم أن ٕطمد جيقز ٓ وأنف ًمٚمٗمريْم٦م،

 .اخلقف ؿمدة صالة ذم ذيمر
 ([3/22) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 الشديد والؼتال اخلقف صالة دم ادحارب عـ االشتؼبال يسؼط

 ذم اعمح٤مرب قمـ آؾمت٘م٤ٌمل يً٘مط: 2 فؼرة الصػة تؾخقص دم اإلمام قال 

 .اًمِمديد واًم٘مت٤مل اخلقف صالة



 12   يمت٤مب اؾمت٘م٤ٌمل اًمٙمٕم٦ٌم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

ـَ  وم٘مد اًمِمديد6 اخلقف صالة ذم وأُم٤م[: اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل]   أن ُٕمتف ملسو هيلع هللا ىلص ؾم

 .ُمًت٘مٌٚمٞمٝم٤م همػم أو اًم٘مٌٚم٦م، ُمًت٘مٌكم ريم٤ٌمٟم٤ًم6 أو أىمداُمٝمؿ، قمغم ىمٞم٤مُم٤مً  رضم٤م6ًٓ  يّمٚمقا 
6 إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص وىم٤مل  .شسم٤مًمرأس واإلؿم٤مرة اًمتٙمٌػم هق وم٢مٟمام اظمتٚمٓمقا

 آٟم٘م٤ًمم ُمـ ومخٞمػ يمثر، إذا واًمٕمدو اؿمتد، إذا اخلقف أن: اعمٕمٜمك: احل٤مومظ ىم٤مل  

 قمٚمٞمف ي٘مدر ٓ ُم٤م ُمراقم٤مة شمرك وضم٤مز اإلُمٙم٤من، سمح٥ًم طمٞمٜمئذ اًمّمالة ضم٤مزت ًمذًمؽ6

 إمم اإليامء، إمم واًمًجقد اًمريمقع وقمـ اًمريمقع، إمم اًم٘مٞم٤مم قمـ ومٞمٜمت٘مؾ إريم٤من6 ُمـ

 خيِمك طمتك ذًمؽ يّمٜمٕمقن ٓ: اح٤مًمٙمٞم٦م ىم٤مل وًمٙمـ. اجلٛمٝمقر ىم٤مل وهبذا ذًمؽ، همػم

 .ـها. اًمقىم٧م ومقات
 اًمثالصم٦م6 إئٛم٦م قمـش 3/351» اًمٓمح٤موي طمٙم٤مه اجلٛمٝمقر قمـ ذيمره ُم٤م وسمٛمثؾ

ٌُع، يٗمؽمؾمف أن ؾمجد إن ومخ٤مف إرض، قمغم يم٤من رضمالً  أن ًمق ويمذًمؽ: »ىم٤مًمقا   أو ؾَم

 ويقُمئ اًم٘مٞم٤مم، ذم ذًمؽ خي٤مف يم٤من إن ىم٤مقمدًا، يّمكم أن ومٚمف سمًٞمػ6 رضمؾ ييسمف

 .شإيامء

 ([3/23) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الؼبؾة اشتؼبال يستطقع ال الذي ادريض عـ االشتؼبال يسؼط

 [:6وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 .يم٤معمريض قمٜمف اًمٕم٤مضمز قمـ آؾمت٘م٤ٌمل ويً٘مط 

 قبؾة وادغرب ادرشق بني ما

 .شىمٌٚم٦م واعمٖمرب اعمنمق سملم ُم٤م: »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من 
 ؾمٛم٧م قمغم ىمٌٚمتف يم٤من وُمـ اعمديٜم٦م، أهؾ - أقمٚمؿ واهلل - سمف واعمراد: »اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل

 .ـهاش. واعمٖمرب اعمنمق سملم ومٞمام اعمديٜم٦م أهؾ



 13 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اؾمت٘م٤ٌمل اًمٙمٕم٦ٌم 

 .عمٙم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم اجلٜمقب أو اًمِمامل ذم يم٤من ُمـ قمغم يٜمٓمٌؼ وذًمؽ
 .واجلٜمقب اًمِمامل سملم ُم٤م وم٘مٌٚمتف اًمٖمرب6 أو اًمنمق ذم يم٤من ُمـ وأُم٤م

 ([3/25) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 وأما. عقـفا يستؼبؾ أن لؾؽعبة مشاهدا كان مـ كؾ عذ وجيب

 جفتفا فقستؼبؾ هلا مشاهد غر كان مـ

 ًمٚمٙمٕم٦ٌم ُمِم٤مهدا يم٤من ُمـ يمؾ قمغم جي٥م :1 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 

 .ضمٝمتٝم٤م ومٞمًت٘مٌؾ هل٤م ُمِم٤مهد همػم يم٤من ُمـ وأُم٤م قمٞمٜمٝم٤م، يًت٘مٌؾ أن

 :[اًمّمٗم٦م آصؾ ذم وىم٤مل]
 ُم٤م طمدي٨م أي] واحلدي٨مش: 3/344ش »اًمًالم ؾمٌؾ» ذم اًمّمٜمٕم٤مين اًمٕمالُم٦م ىم٤مل

 ُمـ طمؼ ذم اًمٕملم ٓ اجلٝم٦م اؾمت٘م٤ٌمل اًمقاضم٥م أن قمغم دًمٞمؾ[ ىمٌٚم٦م واعمٖمرب اعمنمق سملم

 .احلدي٨م هلذا اًمٕمٚمامء6 ُمـ مج٤مقم٦م إًمٞمف ذه٥م وىمد اًمٕملم، قمٚمٞمف شمٕمذرت
 . احلٜمٗمٞم٦م وقمٚمٞمف: ىمٚم٧م

د أن ذًمؽ قمغم سمف آؾمتدٓل ووضمف: »ىم٤مل  اعمُٕم٤ميِـ، ًمٖمػم ىمٌٚم٦مً  اجلٝمتلم سملم أن اعمرا

 يمؾ سمؾ واعمٖمرب، اعمنمق اجلٝمتلم سملم ىمٌٚمتف شمٜمحٍم ٓ اعمٕم٤ميِـ ٕن طمٙمٛمف6 ذم وَُمـ

 .شؿمٓمره٤م أو اًمٕملم ىم٤مسمؾ ُمتك ؾمقاء طم٘مف ذم اجلٝم٤مت
 ([3/33) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]



 14   يمت٤مب اؾمت٘م٤ٌمل اًمٙمٕم٦ٌم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 أن هلا ادشاهد حؽؿ دم أو لؾؽعبة مشاهًدا كان مـ عذ جيب

 عقـفا يستؼبؾ

 قمٞمٜمٝم٤م يًت٘مٌؾ أن هل٤م اعمِم٤مهد طمٙمؿ ذم أو ًمٚمٙمٕم٦ٌم ُمِم٤مهدا يم٤من ُمـ قمغم وجي٥م

 اًمٌٞم٧م ىمٌؾ ذم ريمع ظمرج ومٚمام... يمٚمٝم٤م ٟمقاطمٞمف ذم دقم٤م اًمٌٞم٧م دظمؾ ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن

 هذه: وىم٤مل ريمٕمتلمش اًمٌٞم٧م سم٤مب قمٜمد: أظمرى وذمش »اًمٙمٕم٦ٌم وضمف ُمًت٘مٌؾ رواي٦م وذم»

 [ش.اًم٘مٌٚم٦م هذه] اًم٘مٌٚم٦م

: مجٚم٦م ُمٜمف اظمتٍمٟم٤م وىمد قمٜمٝمام اهلل ريض زيد سمـ سمـ أؾم٤مُم٦م رواي٦م ُمـ احلدي٨م

 يمام ومٞمف صغم اًمًالم قمٚمٞمف أنف اًمّمح٤مسم٦م ُمـ همػمه ـمريؼ ُمـ صم٧ٌم ٕنفش ومٞمف يّمؾ ومل»

 ش.اعم٤ًمضمد أطمٙم٤مم» ىمٌٞمؾ سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ

 .- ًمف واًمًٞم٤مق - وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف هذا واحلدي٨م

 ىم٤ملش. اًم٘مٌٚم٦م هذه: »ملسو هيلع هللا ىلص وىمقًمفش: اعمٝمذب ذح» ذم اهلل رمحف اًمٜمقوي ىم٤مل

 ومّمٚمقا  اًمٞمقم سمٕمد يٜمًخ ومال اًمٌٞم٧م هذا قمغم اؾمت٘مر ىمد اًم٘مٌٚم٦م أُمر أن: ُمٕمٜم٤مه: اخلٓم٤ميب

 ذم ي٘مػ وأنف اإلُم٤مم ُمقىمػ ؾمٜم٦م قمٚمٛمٝمؿ أنف وحيتٛمؾ: ىم٤مل. ىمٌٚمتٙمؿ ومٝمق أبدا إًمٞمف

. اخلٓم٤ميب يمالم هذا. جمزئ٦م ضمٝم٤مهت٤م مجٞمع ذم اًمّمالة يم٤مٟم٧م وإن أريم٤مهن٤م دون وضمٝمٝم٤م

 أُمرشمؿ اًمذي احلرام اعمًجد هل اًمٙمٕم٦ٌم هذه: ُمٕمٜم٤مه أن وهق صم٤مًمث٤م ُمٕمٜمك وحيتٛمؾ

 ٟمٗمًٝم٤م اًمٙمٕم٦ٌم هل سمؾ اًمٙمٕم٦ٌم طمقل اًمذي اعمًجد وٓ ُمٙم٦م وٓ احلرم يمؾ ٓ سم٤مؾمت٘م٤ٌمًمف

 :اًمٜمقوي قمـ آطمتامل هذا ذيمر أن سمٕمدش اًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ ىم٤ملش. وم٘مط

 ش.سمديع طمًـ اطمتامل وهق»

 قمـش اعمرىم٤مة» ذم اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ ٟم٘مٚمف وم٘مد اخلٓم٤ميب قمـ اعمذيمقر آطمتامل وأُم٤م

 :سم٘مقًمف اًم٘م٤مري شمٕم٘مٌف صمؿ اخلٓم٤ميب قمـ أظمذه وًمٕمٚمف اًمٓمٞمٌل ىمقل

 ش.مج٤مقم٦م ومرض صالة صغم يم٤من ًمق اجلٛمٚم٦م ذم يتؿ إٟمام هذا: ىمٚم٧م»



 15 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اؾمت٘م٤ٌمل اًمٙمٕم٦ٌم 

 ىم٤مًمف اًمذي وآطمتامل إول اعمٕمٜمك إٓ يٌؼ ومٚمؿ شمرى يمام ىمقي شمٕم٘م٥م وهق

 .أقمٚمؿ واهلل. احلدي٨م ُمـ ًمٜم٤م اعمت٤ٌمدر وهق اًمٜمقوي

 ومٗمل ًمٚمٛمِم٤مهد اًمٙمٕم٦ٌم قملم اؾمت٘م٤ٌمل وضمقب قمغم آشمٗم٤مق واطمد همػم ٟم٘مؾ وىمد

 ش:اًم٘مرـمٌل شمٗمًػم»

 ؿم٤مهده٤م ُمـ أن قمغم وأمجٕمقا  أومؼ، يمؾ ذم ىمٌٚم٦م اًمٙمٕم٦ٌم أن اًمٕمٚمامء سملم ظمالف ٓ»

 ومال سمجٝمتٝم٤م وقم٤ممل هل٤م ُمٕم٤ميـ وهق اؾمت٘م٤ٌمهل٤م شمرك إن وأنف اؾمت٘م٤ٌمهل٤م قمٚمٞمف ومرض وقم٤ميٜمٝم٤م

 ش.قمٛمر أبق ذيمره. صغم ُم٤م يمؾ إقم٤مدة وقمٚمٞمف ًمف صالة

 سمحٞم٨م سمٛمٙم٦م يم٤من ًمق اُمرءا أن ذم إُم٦م ُمـ أطمد سملم ظمالف وٓ: »طمزم اسمـ وىم٤مل

 اعمًجد أبٕم٤مض إمم قمٜمٝم٤م قم٤مُمدا وضمٝمف ومٍمف صالشمف ذم اًمٙمٕم٦ٌم اؾمت٘م٤ٌمل قمغم ي٘مدر

: ىم٤مل. يم٤مومر ذًمؽ اؾمتج٤مز إن وأنف سم٤مـمٚم٦م صالشمف وم٢من داظمٚمف ُمـ أو ظم٤مرضمف ُمـ احلرام

٤م : ▬ي٘مقل شمٕم٤ممم اهلل وم٢من واعمٙمره واخل٤مئػ واجل٤مهؾ اعمريض وأُم٤م ًً َٓ ُيَٙمٚم ُػ اهلل َٟمْٗم

 ُم٤م ُمٜمف وم٠متقا  سم٠مُمر أُمرشمٙمؿ إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وىم٤مل [642: اًمٌ٘مرة]♂ إَِٓ ُوؾْمَٕمَٝم٤م

 ش.اؾمتٓمٕمتؿ

 سمٓمالن ذم اإلمج٤مع ٟم٘مؾ قمغم اًمؼم قمٌد سمـ قمٛمر وأيب طمزم اسمـ يمٚمٛم٦م اشمٗم٘م٧م وىمد

 احلدي٨م هذا ىمٌٞمؾ ذًمؽ قمغم اًمٙمالم ؾمٌؼ وىمد. قمٛمدا اًمٙمٕم٦ٌم اؾمت٘م٤ٌمل شمرك ُمـ صالة

 .طمقًمف اًمٙمالم سمّمدد يمٜم٤م اًمذي

 ([.6/400) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 أن فقؽػقف مقضعفا يعرف ومل لؾؽعبة مشاهد غر كان مـ

 فقفا هل التل اجلفة يستؼبؾ

 اًمتل اجلٝم٦م يًت٘مٌؾ أن ومٞمٙمٗمٞمف ُمقوٕمٝم٤م يٕمرف ومل هل٤م ُمِم٤مهد همػم يم٤من ُمـ وأُم٤م»

٤م إَِٓ ُوؾْمَٕمَٝم٤م: ▬شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف ومٞمٝم٤م هل ًً  اًمّمالة قمٚمٞمف وىمقًمف♂ َٓ ُيَٙمٚم ُػ اهلل َٟمْٗم

 [.سمِمقاهده صحٞمحش.]ىمٌٚم٦م واعمٖمرب اعمنمق سملم ُم٤م: »واًمًالم



 01   يمت٤مب اؾمت٘م٤ٌمل اًمٙمٕم٦ٌم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 قمغم ىمٌٚمتف يم٤مٟم٧م وُمـ اعمديٜم٦م أهؾ - أقمٚمؿ واهلل - سمف واعمراد: »اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل صمؿ

 ذم يم٤من ُمـ قمغم يٜمٓمٌؼ وذًمؽ واعمٖمرب، اعمنمق سملم ومٞمام اعمديٜم٦م أهؾ ُمـ ؾمٛم٧م

 ش.واجلٜمقب اًمِمامل سملم ُم٤م وم٘مٌٚمتف واًمٖمرب اًمنمق ذم يم٤من ُمـ وأُم٤م واجلٜمقب، اًمِمامل

 اؾمتٌ٘م٤مل اًمقاضم٥م أن قمغم دًمٞمؾ واحلدي٨مش: »اًمًالم ؾمٌؾ» ذم اًمّمٜمٕم٤مين وىم٤مل

 هلذا اًمٕمٚمامء ُمـ مج٤مقم٦م إًمٞمف ذه٥م وىمد اًمٕملم قمٚمٞمف شمٕمذر ُمـ طمؼ ذم اًمٕملم ٓ اجلٝم٦م

 ش.احلدي٨م

 ش:اعمجٛمقع» ذم ىم٤مل احلٜمٗمٞم٦م قمٚمامؤٟم٤م وقمٚمٞمف: ىمٚم٧م

 قم٤ٌمس واسمـ ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم وقمـ اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمـ اًمؽمُمذي وطمٙم٤مه»

 ش.اعم٤ٌمرك واسمـ قمٛمر واسمـ

 ذيمر وم٘مد ٟمٔمر وومٞمف ذًمؽ قمغم (3)اًمٕمٚمامء إمج٤معش شمٗمًػمه» ذم اًم٘مرـمٌل ٟم٘مؾ وىمد

 :ىم٤مل. اًمٙمٕم٦ٌم قملم إص٤مسم٦م اًمقاضم٥م أن اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمٜمد اًمّمحٞمح أن اًمٜمقوي

 ش.أمحد قمـ ورواي٦م اح٤مًمٙمٞم٦م سمٕمض ىم٤مل وسمف»

 :اًمّمٜمٕم٤مين ىم٤مل صمؿ. احلدي٨م وهلذا اًمّمح٤مسم٦م قمـ ًمٚمٛمٜم٘مقل خم٤مًمػ وهذا: ىمٚم٧م

 وُمـ اعمٕم٤ميـ ًمٖمػم ىمٌٚم٦م اجلٝمتلم سملم أن اعمراد أن ذًمؽ قمغم سمف آؾمتدٓل ووضمف»

 يمؾ ذم سمؾ واعمٖمرب اعمنمق اجلٝمتلم سملم ىمٌٚمتف شمٜمحٍم ٓ اعمٕم٤ميـ ٕن طمٙمٛمف ذم

 ش.ؿمٓمره٤م أو اًمٕملم ىم٤مسمٚم٧م ُمتك ؾمقاء طم٘مف ذم اجلٝم٤مت

 :ٟمّمف ُم٤مش اًمٜمدي٦م اًمروو٦م» ذم طمًـ صديؼ اًمٓمٞم٥م أبق اًمٕمالُم٦م وىم٤مل

 اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل أُمٙمٜمف ومٛمـ اًمديـ رضوري٤مت ُمـ هق اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل: أىمقل»

 وٓ ُم٤ًموم٦م ىمٓمع دون ُمـ هل٤م اعمِم٤مهد طمقهل٤م اًم٘م٤مـمـ ُمثؾ قمٚمٞمف اًمقاضم٥م ومذًمؽ حت٘مٞم٘م٤م

 اجلٝم٦م شمٚمؽ ُمـ اعمراد وًمٞمس اجلٝم٦م، اؾمت٘م٤ٌمل ومٗمروف يمذًمؽ يٙمـ مل وُمـ ُمِم٘م٦م، دمِمؿ

د سمؾ اخلّمقص قمغم اًمٙمٕم٦ٌم  واعمٖمرب اعمنمق سملم يمقن ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص إًمٞمف أرؿمد ُم٤م اعمرا

                                                           

 اًمٕمٚمامء سمٕمض شم٤ًمهؾ شمٕمٚمؿ اًمٜم٘مؾ هذا ُمثؾ وُمـ ش613/ 1» شاعمجٛمقع» ذم يمام وهمػمه اًمٓمٞم٥م أبق أجْم٤م وٟم٘مٚمف  (3)

 [.ُمٜمف.]اعم٠ًمخ٦م يمٝمذه ومٞمٝم٤م خمتٚمػ ُم٤ًمئؾ ذم اإلمج٤مع دقمقى ذم



 03 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اؾمت٘م٤ٌمل اًمٙمٕم٦ٌم يمت٤مب 

 سملم شمقضمف اعمٖمرب وضمٝم٦م اعمنمق ضمٝم٦م وقمرف اًمٞمٛمـ ضمٝم٤مت ذم يم٤من ومٛمـ ىمٌٚم٦م،

 اجلٝمتلم سملم يتقضمف اًمِم٤مم سمجٝم٦م يم٤من ُمـ ويمذًمؽ اًم٘مٌٚم٦م، هل اجلٝم٦م شمٚمؽ وم٢من اجلٝمتلم

  .(3)...ذًمؽ وم٢من اجلٝم٤مت شم٘مدير ذم ًمٚمٜمٗمس إشمٕم٤مب دون ُمـ

 ([. 6/403) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 االجتفاد بعد غره أو لغقؿ الؼبؾة غر إىل  ادصيل صذ إن

 عؾقف إعادة وال صالتف، جازت والتحري

 :0 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 صالشمف، ضم٤مزت واًمتحري آضمتٝم٤مد سمٕمد همػمه أو ًمٖمٞمؿ اًم٘مٌٚم٦م همػم إمم صغم وإن

 .قمٚمٞمف إقم٤مدة وٓ
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 وم٠مص٤مسمٜم٤م هَي٦م، أو ُمًػمةٍ  ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع يمٜم٤م: قمٜمف اهلل ريض ضم٤مسمر وىم٤مل

 خيطُّ  أطمدٟم٤م ومجٕمؾ طمدة، قمغم ُمٜم٤م رضمؾ يمؾُّ  ومّمغم اًم٘مٌٚم٦م6 ذم واظمتٚمٗمٜم٤م ومتحَريٜم٤م همٞمؿ،

 اًم٘مٌٚم٦م، همػم قمغم صٚمٞمٜم٤م ٟمحـ وم٢مذا ٟمٔمرٟم٤مه، أصٌحٜم٤م6 ومٚمام أُمٙمٜمتٜم٤م، ًمٜمٕمٚمؿ يديف6 سملم

 .ش صالشمٙمؿ أضمزأت ىمد: » وىم٤مل ،[سم٤مإلقم٤مدة ي٠مُمرٟم٤م ومٚمؿ] ،ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل ذًمؽ ومذيمرٟم٤م
 قم٤مُمر طمدي٨م ؾم٤مق أن سمٕمد - اًمؽمُمذي ىم٤مل وم٘مد وهمػمه6 أمحد ُمذه٥م وهق: ىمٚم٧م

 . هذا إمم اًمٕمٚمؿ أهؾ أيمثر ذه٥م وىمد: - رسمٞمٕم٦م سمـ

 ًمٖمػم صغم أنف صغم سمٕمدُم٤م ًمف اؾمت٤ٌمن صمؿ اًم٘مٌٚم٦م، ًمٖمػم اًمٖمٞمؿ ذم صغم إذا: ىم٤مًمقا 

 .وإؾمح٤مق وأمحد اعم٤ٌمرك واسمـ اًمثقري ؾمٗمٞم٤من ي٘مقل وسمف. ضم٤مئزة صالشمف وم٢من اًم٘مٌٚم٦م6
ش اهلل قمٌد ُم٤ًمئؾ» وذم قمٜمٝمام،ش اعمروزي ُم٤ًمئؾ»  ذم ُمذيمقر ذًمؽ ذم ويمالُمٝمام

 .أبٞمف قمـ
                                                           

 [.ضم٤مُمٕمف ىمٞمده. ]اعمقوع هذا قمٜمد اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر يمت٤مب ذم شمقىمػ طمٞم٨م اعم٠ًمخ٦م هذه إًم٤ٌمين اًمِمٞمخ يتٛمؿ مل  (3)



 06   يمت٤مب اؾمت٘م٤ٌمل اًمٙمٕم٦ٌم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ًمٚمِم٤مومٕمٞم٦م6 ظمالوم٤مً  ،-ش اهلداي٦م» ذم يمام - احلٜمٗمٞم٦م ُمذه٥م ُمـ اًمّمحٞمح وهق: ىمٚم٧م

 شمٞم٘مـ إن اإلقم٤مدة6 دم٥م: »أنف -ش 1/611» اًمٜمقوي ىم٤مل يمام - قمٜمدهؿ إصح وم٢من

 ش.3/46ش »إم» ذم اًمِم٤مومٕمل يمالم يدل وقمٚمٞمفش. اخلٓم٠م

 أهؾ صالة وحلدي٨م ذيمرٟم٤م، اًمتل ًمألطم٤مدي٨م إوًمقن إًمٞمف ذه٥م ُم٤م: واًمّمقاب

 ذه٥م هذا وإمم. - ىمري٤ٌمً  ي٠ميت يمام - اًمٙمٕم٦ٌم إمم واؾمتدارهتؿ اعم٘مدس، سمٞم٧م ٟمحق ىم٤ٌمء

    .اًمّمٜمٕم٤مين

 ([.3/36) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 الؽعبة إىل ادؼدس بقت مـ الؼبؾة حتقيؾ

 هذه شمٜمزل أن ىمٌؾ -[يديف سملم واًمٙمٕم٦ٌم]- اعم٘مدس سمٞم٧م ٟمحق يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من 

  ذِم  َوضْمِٝمَؽ  شَمَ٘مٚم٥َُّم  َٟمَرى ىَمدْ : ▬أي٦م
ِ
اَمء ًَ ٞمَٜمََؽ  اًم ٌَْٚم٦مً  وَمَٚمٜمَُقًم 

 ؿَمْٓمرَ  َوضْمَٝمَؽ  وَمَقل   شَمْرَو٤مَه٤م ىمِ

ِجدِ  ًْ مِ  اعَم  .اًمٙمٕم٦ٌم اؾمت٘مٌَؾ  ٟمزًم٧م6 ومٚمام. [300: اًمٌ٘مرة]♂ احلََرا
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  رؾمقل إنَ : وم٘م٤مل آٍت، ضم٤مءهؿ إذ اًمّمٌح6 صالة ذم سمُ٘م٤ٌمء اًمٜم٤مس ومٌٞمٜمام

 ويم٤مٟم٧م. وم٤مؾمت٘مٌٚمقه٤م[ أٓ] اًمٙمٕم٦ٌم6 يًت٘مٌؾ أن ُأُِمرَ  وىمد ىمرآن، اًمٚمٞمٚم٦م قمٚمٞمف ُأنزل ىمد

 .[اًم٘مٌٚم٦م هبؿ اؾمت٘مٌؾ طمتك إُم٤مُمٝمؿ واؾمتدار]وم٤مؾمتداروا، اًمِم٤مم، إمم وضمقهٝمؿ
 :صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م ذم يمٚمف ذًمؽ وردش 3»

 اعم٘مدس، سمٞم٧م ٟمحق يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: ىم٤مل أنس قمـ: األول احلديث 

  ذِم  َوضْمِٝمَؽ  شَمَ٘مٚم٥َُّم  َٟمَرى ىَمدْ : ▬ومٜمزًم٧م
ِ
اَمء ًَ ٞمَٜمََؽ  اًم  ؿَمْٓمرَ  َوضْمَٝمَؽ  وَمَقل   شَمْرَو٤مَه٤م ىمٌَِْٚم٦مً  وَمَٚمٜمَُقًم 

ِجدِ ِ ًْ مِ  اعَم  صٚمقا  وىمد اًمٗمجر، صالة ذم ريمقع وهؿ ؾمٚمٛم٦م سمٜمل ُمـ رضمؾ ومٛمرّ ♂. احلََرا

ًَم٧ْم  ىمد اًم٘مٌٚم٦م إن أٓ: ومٜم٤مدى ريمٕم٦م  .طُمق 
 .اًم٘مٌٚم٦م ٟمحق هؿ يمام ومامًمقا 
 اًمٌٞمٝم٘مل وقمٜمف ،ش321 - 3/320» داود وأبق ،ش6/22» ُمًٚمؿ أظمرضمف

ش 01ش »آقمت٤ٌمر» ذم واحل٤مزُمل ،ش1/640» وأمحد ،ش3/606» ؾمٕمد واسمـ ،ش6/33»

 .قمٜمف - ومحٞمد: داود أبق زاد - صم٤مسم٧م قمـ مح٤مد قمـ



 01 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اؾمت٘م٤ٌمل اًمٙمٕم٦ٌم 

: آظمره وذم. احلدي٨م... سم٘م٤ٌمء اًمٜم٤مس سمٞمٜمام: ىم٤مل قمٛمر اسمـ طمدي٨م: الثاين

 .اًمٙمٕم٦ٌم إمم وم٤مؾمتداروا
 وُمـ ،ش3/613» وُم٤مًمؽ وُمًٚمؿ، ،ش4/303 و 3/016» اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 وقمٜمف ،ش46 - 3/43ش »إم» ذم واًمِم٤مومٕمل ،ش316ش »ُمقـمئف» ذم حمٛمد ـمري٘مف

 ،ش3/643» واًمدارُمل ،ش366 و 3/41» أجْم٤مً  واًمٜم٤ًمئل ،ش6/6» اًمٌٞمٝم٘مل

 قمـ ـمرق ُمـش 331 و 311 و 62 و 32 - 6/31» وأمحد ،ش316» واًمدارىمٓمٜمل

 .قمٜمف ديٜم٤مر سمـ اهلل قمٌد
 إظمرى6 اًمرواي٦م وأُم٤م. رواي٦م ذم قمٜمده هل إومم واًمزي٤مدة. ًمٚمٌخ٤مري واًمًٞم٤مق

 يّمكم يم٤من. ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ قمـ: اًمث٤مًم٨م: وهق آظمر، طمدي٨م ذم ومٝمل

ٌَؾ َل6 ومٚمام اعم٘مدس، سمٞم٧م ىِم  صالة يّمٚمقن ومقضمدهؿ ىم٤ٌمء، أهؾ إمم رضمؾ اٟمٓمٚمؼ طُمق 

 طمتك إُِم٤مُُمٝمؿ6 وم٤مؾمتدار. اًمٙمٕم٦ٌم إمم يّمغم أن أُمر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إن: وم٘م٤مل اًمٖمداة،

 . اًم٘مٌٚم٦م هبؿ اؾمت٘مٌؾ

[ش 2/326/1421ش ]1/314/6ش »اًمٙمٌػم ذم اًمٓمؼماين رواه»: ش6/30» اهلٞمثٛمل ىم٤مل

 .ُمقصم٘مقن ورضم٤مًمف
 قمٌد صمٜم٤م: ُمقؾمك سمـ اهلل قمٌٞمد ـمريؼ ُمـش 316» اًمدارىمٓمٜمل أجْم٤مً  وأظمرضمف: ىمٚم٧م

 .سمف قمٜمف طم٤مزم أيب قمـ طمٗمص سمـ اًمًالم
 مجع، قمٜمف روى وىمد هذا، اًمًالم قمٌد همػم اًمًت٦م، رضم٤مل رضم٤مًمف ضمٞمد6 ؾمٜمد وهذا

 .ُمٕملم اسمـ ووصم٘مف

 ُمٜمف، سم٠مووح آظمر طمدي٨م ذم احلدي٨م هذا ذم اًمقارد اًمتحقل يمٞمٗمٞم٦م سمٞم٤من ضم٤مء وىمد

 إَٟم٤م: ىم٤مًم٧م أؾمٚمؿ سمٜم٧م - ُمّمٖمراً  اًمٗمقىمٞم٦م سم٤معمثٜم٤مة - شُمَقيٚم٦م قمـ: اًمراسمع احلدي٨م: وهق

 اؾمت٘مٌؾ ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إن: ىمٌٓمل سمـ قم٤ٌمد وم٘م٤مل طم٤مرصم٦م، سمٜمل ذم ٟمّمكم ًَمٌَِٛمَ٘م٤مُِمٜم٤م

مَ  اًمٌٞم٧َم  ، ُمٙم٤من اًمرضم٤مُل  ومتحقل. واًمٙمٕم٦ٌمَ  احلرا
ِ
 ومّمٚمقا  اًمرضم٤مِل6 ُمٙم٤من واًمٜم٤ًمءُ  اًمٜم٤ًمء

 . اًمٙمٕم٦ٌم ٟمحق اًم٤ٌمىمٞمتلم اًمريمٕمتلم



 00   يمت٤مب اؾمت٘م٤ٌمل اًمٙمٕم٦ٌم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .ُمقصم٘مقن ورضم٤مًمفش. اًمٙمٌػم  ذم اًمٓمؼماين رواه: »اهلٞمثٛمل ىم٤مل
ه: ىمٚم٧م  وؾمٙم٧م طم٤مشمؿ، أيب ٓسمـش 016 و 3/155ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ وقمزا

 .قمٚمٞمف

: وم٘م٤مل شمقيٚم٦م، شمرمج٦م ذمش اإلص٤مسم٦م» ذم ذيمره ىمد احل٤مومظ رأج٧م وم٢مين قمٚمٞمٝمام6 وم٤مًمٕمٝمدة

 ضمٕمٗمر سمـ إسمراهٞمؿ قمـ اًمزسمػمي محزة سمـ إسمراهٞمؿ ـمريؼ ُمـ اًمٓمؼماين طمديثٝم٤م روى»

 ُمـ وهل - أؾمٚمؿ سمٜم٧م شُمقَيٚم٦م أبٞمف أم ضمدشمف قمـ أبٞمف قمـ ُمًٚمٛم٦م سمـ حمٛمد سمـ حمٛمقد اسمـ

 .احلدي٨م ومذيمر:...ش ىم٤مًم٧م - اعم٤ٌميٕم٤مت
 ذيمره، ُمـ أضمد مل وم٢مين هذا6 ضمٕمٗمر سمـ إسمراهٞمؿ همػم صم٘م٤مت، رضم٤مًمف إؾمٜم٤مد وهذا

 ذم يقصم٘مف ومٞمٛمـ اهلٞمثٛمل قمٛمدة وم٢مٟمف طم٤ٌمن6 ٓسمـش اًمث٘م٤مت» يمت٤مب ذم أنف وأفمـ

 .أقمٚمؿ واهلل. اعمِمٝمقرة اًمٙمت٥م ذم هلؿ ذيمر ٓ ممـش اعمجٛمع»
: ىمٚم٧م:  - شُمقيٚم٦م طمدي٨م ُمـ إظمػمة اًم٘مٓمٕم٦م ؾم٤مق أن سمٕمد - احل٤مومظ ىم٤مل صمؿ

 .اعمًجد ُم١مظمر إمم اعمًجد ُم٘مدم ذم ُمٙم٤مٟمف ُمـ حتقل اإلُم٤مم أن: وشمّمقيره

 مل ُمٙم٤مٟمف6 ذم هق يمام دار ًمق وهق. اعم٘مدس سمٞم٧م اؾمتدسمر اًمٙمٕم٦ٌم6 اؾمت٘مٌؾ ُمـ ٕن

 ص٤مروا طمتك اًمرضم٤مل حتقًم٧م اإلُم٤مم6 حتقل وَح٤َم. اًمّمٗمقف يًع ُمٙم٤من ظمٚمٗمف يٙمـ

نَ  طمتك اًمٜم٤ًمءُ  وحتّقًم٧م ظمٚمٗمف،  .اًمرضم٤ملِ  ظمٚمػ ِسْ

 حتريؿ ىمٌؾ وىمعَ  ذًمؽ يٙمقن أن ومٞمحتٛمؾ اًمّمالة6 ذم يمثػماً  قمٛمالً  يًتدقمل وهذا

ٌَْؾ  يم٤من يمام - اًمٙمثػم اًمٕمٛمؾ  اًمٕمٛمُؾ  اهْمُتِٗمرَ  يٙمقن أن وحيتٛمؾ. - اًمٙمالم حتريؿ ىَم

َل  مل أو اعمذيمقرة، اعمّمٚمح٦م أضمؾ ُمـ اعمذيمقر6  وىمٕم٧م سمؾ اًمتحقل6 قمٜمد اخلُٓمك شَمَتَقا

 .أقمٚمؿ واهلل. ُمٗمرىم٦م
 يم٤مٟم٧م هذه أن سمدًمٞمؾ ىم٤ٌمء6 أهؾ ىمّم٦م همػم هل شمقيٚم٦م روهت٤م اًمتل اًم٘مّم٦م هذه إن صمؿ

 وهؿ قمقف، سمـ قمٛمرو سمٜمل ذم يم٤مٟم٧م وشمٚمؽ رسم٤مقمٞم٦م، اًمّمالة ويم٤مٟم٧م طم٤مرصم٦م، سمٜمل ذم

 .- ؾمٌؼ يمام - اًمّمٌح صالة وهل صمٜم٤مئٞم٦م اًمّمالة ويم٤مٟم٧م ىم٤ٌمء أهؾ



 01 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اؾمت٘م٤ٌمل اًمٙمٕم٦ٌم 

 يم٤من: ىم٤مل: اخل٤مُمس احلدي٨م: وهق قم٤مزب، سمـ اًمؼماء طمدي٨م ذيمرٟم٤م ح٤م ويِمٝمد

 ؾمٌٕم٦م أو ؿمٝمراً  قمنم ؾمت٦م اعم٘مدس سمٞم٧م ٟمحق صغم[ اعمديٜم٦م ىمدم ح٤م] ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 َٟمَرى ىَمدْ : ▬اهلل وم٠منزل اًمٙمٕم٦ٌم6 إمم ُيَقضَمفَ  أن حي٥م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ويم٤من ؿمٝمراً، قمنم

  ذِم  َوضْمِٝمَؽ  شَمَ٘مٚم٥َُّم 
ِ
اَمء ًَ  .اًمٙمٕم٦ٌم ٟمحق ومتقضمف 6♂ اًم

ُهؿْ  َُم٤مش: ▬اًمٞمٝمقد وهؿ» اًمٜم٤مس ُمـ اًمًٗمٝم٤مء وىم٤مل  َٓ ٌَْٚمتِِٝمؿُ  قَمـ َو
 يَم٤مُٟمقا  اًَمتِل ىمِ

  ىُمْؾ  قَمَٚمٞمَْٝم٤م
ِ
َ
ِ
ُق  ّلِل ـْ  هَيِْدْي  َواعَمْٖمِرُب  اعَمنْمِ طٍ  إمَِم  َيَِم٤مءُ  َُم ا َتِ٘مٞمْؿٍ  ِسَ ًْ  ♂.ُُم

 ذم إنّم٤مر ُمـ ىمقم قمغم ومٛمرَ  صغم، سمٕمدُم٤م ظمرج صمؿ رضمؾ، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمع ومّمغم

 وأنف ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع صغم أنف يِمٝمد هق: وم٘م٤مل اعم٘مدس، سمٞم٧م ٟمحق اًمٕمٍم صالة

 .اًمٙمٕم٦ٌم ٟمحق شمقضمٝمقا  طمتك اًم٘مقم وَمَتَحَرَف . اًمٙمٕم٦ٌم ٟمحق شمقضمف

 - ،ش315 - 4/314 و 011 - 155 و 43 - 3/35» اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 واًمٜم٤ًمئل ،ش22 و 6/11» وُمًٚمؿ ،- ًمٚمؽمُمذي ومٝمل اًمث٤مٟمٞم٦م6 اًمرواي٦م إٓ ًمف، واًمٚمٗمظ

 ،-ش صحٞمح طمًـ: »وىم٤مل -ش 331 - 6/325» واًمؽمُمذي ،ش363 و 3/41»

 واًمٓمٞم٤مًمز ،ش1 - 6/6» واًمٌٞمٝم٘مل ،ش316» واًمدارىمٓمٜمل ،ش133» ُم٤مضمف واسمـ

 ذم سح قمٜمف6 إؾمح٤مق أيب قمـ ـمرق ُمـش 110 و 645 و 0/641» وأمحد ،ش54»

 .ُمٜمف سمًامقمف سمٕمْمٝم٤م

 . اًمٕمٍم صالة يم٤مٟم٧م اًمّمالة أن: شمقيٚم٦م ًمرواي٦م ىمقي ؿم٤مهد ومٝمذا

 اًمؽمُمذي ذح إطمقذي قم٤مرو٦م  ذم اًمٕمريب اسمـ سمٙمر أبق اًم٘م٤ميض ىم٤مل

 إمم سمٚمغ إُمر أن: واًمٕمٍم اًمّمٌح ذم اًمرواي٦م اظمتالف سملم اجلٛمع ووضمفش: 6/315»

 ذم طمجر اسمـ احل٤مومظ ُمثٚمف وذيمر. اًمّمٌح ذم ىم٤ٌمء أهؾ إمم وسمٚمغ اًمٕمٍم، ذم ىمقم

 .شاًمٗمتح»
 ([3/30) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]



 02   يمت٤مب اؾمت٘م٤ٌمل اًمٙمٕم٦ٌم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 يستدير أن فعؾقف الؼبؾة؛ اخطل قد أكف فعؾؿ صالة دم كان مـ

 كحقها فقفا

 :1 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

. اؾمت٘م٤ٌمهل٤م إمم ي٤ٌمدر أن ومٕمٚمٞمف سمجٝمتٝم٤م وم٠مظمؼمه يّمكم وهق سمف يثؼ ُمـ ضم٤مءه وإذا

 .صحٞمح٦م وصالشمف
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 وًمق ٟمحقه٤م، ومٞمٝم٤م يًتدير أن ومٕمٚمٞمف اًم٘مٌٚم٦م6 اظمٓم٠م ىمد أنف ومٕمٚمؿ صالة ذم يم٤من ُمـ 

 أن سمٕمد -ش اعمقـم٠م» ذم حمٛمد اإلُم٤مم وىم٤مل ،- قمٚمامؤٟم٤م سمف ىم٤مل يمام - ُمراراً  ذًمؽ شمٙمرر

 صمؿ ريمٕمتلم، أو ريمٕم٦م صغم طمتك اًم٘مٌٚم٦م أظمٓم٠م ومٞمٛمـ ٟم٠مظمذ وهبذا: »- احلدي٨م ؾم٤مق

. ُم٣م سمام ويٕمتد سم٘مل، ُم٤م ومٞمّمكم اًم٘مٌٚم٦م، إمم ومٚمٞمحرف اًم٘مٌٚم٦م6 همػم إمم يّمكم أنف قمٚمؿ

 .شاهلل رمحف طمٜمٞمٗم٦م أيب ىمقل وهق
 ([3/34) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 الصالة دم الؼبؾة اشتؼبال رشضقة عذ الدلقؾ

 ذم يٕمٜمل يذيمر يمام اًمّمالة، صح٦م ذوط ُمـ ذط اًم٘مٌٚم٦م إمم اًمتقضمف :مداخؾة

 اعم٠ًمخ٦م؟ هذه قمغم اًمدًمٞمؾ أجش اًمث٤مسمت٦م، اًمٙمت٥م

 ُمـ أدري ُم٤م ىمرأتف يمٜم٧م ؿمٞمئ٤مً  إٓ إصقزم، سم٤معمٕمٜمك دًمٞمؾ ُمٕمٜم٤م ومٞمف ُم٤م :الشقخ

 ظمّمقص ذم إٓ سمف ُم٠مُمقراً  ًمٞمس اًمٌمء هذا سمٌمء، اهلل أُمر إذا ؾمٜم٦م، أرسمٕملم أو صمالصملم

 همٛمقض؟ ومٞمف أم اًمٙمالم هذا ُمٗمٝمقم ذـمٞم٦م، دًمٞمؾ ومٝمذا ُمٜمف، ضمزء هق اًمذي اًمٌمء

 .ُمٗمٝمقم :مداخؾة



 03 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ٘م٤ٌمل اًمٙمٕم٦ٌميمت٤مب اؾمت 

 ًمًٜم٤م ٟمجٚمس يمٜم٤م وم٢مذا اًمّمالة، ذم إٓ سم٤مٓؾمت٘م٤ٌمل ُم٠مُمقريـ ًمًٜم٤م: يٕمٜمل :الشقخ

 .ذًمؽ قمغم ىِمس وهٙمذا اًم٘مٌٚم٦م، سم٤مؾمت٘م٤ٌمل ُم٠مُمقريـ

 قمغم ىمريٜم٦م ومٝمذا ُمٜمف، ضمزء هق اًمذي إُمر خلّمقص هذا، ُمثؾ سمٌمء اهلل أُمر وم٢مذا

ئف، ُمـ ضمزء إُمر هذا أنف  .أريم٤مٟمف ُمـ وريمـ أضمزا

 اًمتل اًمٓمري٘م٦م قمغم أدًم٦م قمٜمدٟم٤م ومٞمف ُم٤م واًمًجقد، ًمٚمريمقع سم٤مًمٜم٦ًٌم ي٘م٤مل ويمذًمؽ 

 أبدًا، أدًم٦م هٞمؽ قمٜمدٟم٤م ومٞمف ُم٤م يًجد، مل عمـ صالة ٓ يريمع، مل عمـ صالة ٓ أنف ٟمٗمٝمٛمٝم٤م

 .سم٤مًمّمالة ظم٤مص٦م هل اًمتل إواُمر ُمـ إدًم٦م هذه أظمذت ًمٙمـ

 .اًمّمالة ذم إٓ شمٙمقن ومال :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ :الشقخ

 .هب٤م إٓ اًمّمالة شمتؿ وٓ :مداخؾة

 اعمًٚمٛملم شَمَت٤مسُمع: وهق ؾمٌؼ، ُم٤م ومٞمف َٟمْدقَمؿ أن ممٙمـ آظمر رء وهٜم٤مك :الشقخ

 .طمج٦م يٙمٗمٞمٜم٤م ريمٜم٤مً  اًمٌمء هذا يمقن قمغم واشمٗم٤مىمٝمؿ

 .ٟمحـ ٟمٗمٝمٛمف سيح ٟمص قمٜمدٟم٤م يٙمقن أن اًميوري ُمـ وًمٞمس 

 ؾمٞمدي؟ ي٤م اًم٘مرآن... :مداخؾة

 ؾمٞمدي؟ ي٤م هق أجش :الشقخ

 ...ؾمٜمقًمٞمٜمؽ :مداخؾة

 !اهلل ؾم٤محمؽ ٓ، أم اًم٘مٌٚم٦م سم٤مؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مرآن ذم أُمر ومٞمف أنف ًمٞمس اًمٌح٨م، :الشقخ

 ًمٞمس أُمر، يقضمد ٓ أم اًمّمالة ذم اًم٘مٌٚم٦م سم٤مؾمت٘م٤ٌمل أُمر هٜم٤مك هؾ أنف اًمٌح٨م ًمٞمس 

 ًمؽ؟ ووح اهلل، ؿم٤مء إن ٓ؟ أم اًمريمٜمٞم٦م يٗمٞمد هذا إُمر هؾ: اًمٌح٨م هذا، ذم اًمٌح٨م

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 ( 11: 11: 64/ 311/ واًمٜمقر اهلدى)  



 04   يمت٤مب اؾمت٘م٤ٌمل اًمٙمٕم٦ٌم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 الؼبؾة حتديد دم البقصؾة اشتخدام حؽؿ

 يمؾ رىمؿ شمٌلم أرىم٤مم ومٞمٝم٤م اًمتل احلديث٦م سم٤مًمٌقصٚم٦م اًم٘مٌٚم٦م حتديد طمٙمؿ ُم٤م :مداخؾة

 وقئٝم٤م؟ قمغم اًم٘مٌٚم٦م ومتحدد إىمٚمٞمؿ أو ىمٓمر

 دىمٞم٘م٦م قمٚمٛمٞم٦م[ وؾمٞمٚم٦م...]قمٚمٞمٝم٤م آقمتامد جيقز ـمٌٕم٤مً  هذه.. وؾمٞمٚم٦م هذه :الشقخ

 أن ُمـ اعمًٚمٛملم ُمٙمـ دىمٞم٘م٦م طم٤ًمسم٤مت قمٜمده أظمػماً  صمؿ أوًٓ، إرسمٕم٦م اجلٝم٤مت ًمتحديد

 وًمٞمس اًمقاىمع إمم يٙمقن ُم٤م أىمرب حتديداً  ـمٌٕم٤مً  اًمٕم٤ممل ذم يم٤من سمٚمد أي ُمـ اًم٘مٌٚم٦م يٕمرومقا 

 اعمنمق سملم ُم٤م: »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من وإذا اًمٙمٕم٦ٌم، قملم يّمٞم٥م سمحٞم٨م حتديداً 

 ومٝمذه شمقؾمٕم٦م، سمٕمده٤م ُم٤م اًمٙمٕم٦ٌم قملم قمـ اًمٖم٤مئٌلم قمغم شمقؾمٕم٦م ومٗمٞمفش ىمٌٚم٦م واعمٖمرب

 يمذًمؽ6 وًمٞمس يِم٤مهده٤م يم٠منف يٙمقن أن يٙم٤مد ُم٤م إمم اًمٙمٕم٦ٌم حتديد شم٘مرب هل اًمٌقصٚم٦م

 آخ٦م إزم ُأهدي٧م هٜم٤م وأن٤م طمديث٤ًم، اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمقؾم٤مئؾ ُمـ أهن٤م أرى قمٚمٞمٝم٤م وم٤مٓقمتامد وهلذا

 أن وم٠مريد وًمذًمؽ ص٤محل٦م6 همػم أهن٤م دىمتٝم٤م ُمع شمٌٞمٜم٧م ًمٙمـ اًم٘مٌٚم٦م، ًمتحديد ضمديدة

 وؾم٤مئؾ أٓت شمٜمت٩م ىمد أنف اًمٌقصٚم٦م قمغم آقمتامد صح٦م ُمـ ؾمٌؼ ُم٤م إمم أوٞمػ

 طمتك ُمتٕمددة دم٤مرب دمرسمتٝم٤م ىمٌؾ إٓ قمٚمٞمٝم٤م يٕمتٛمد أٓ ومٞمٜمٌٖمل اًم٘مٌٚم٦م ًمتحديد طمديث٦م

 وٓ[ ختٓمئ] ٓ وهل ـمقيٚم٦م ؾمٜملم قمٚمٞمٝم٤م ُم٣م اًمتل اًمٌقصٚم٦م يمدًٓم٦م دٓٓهت٤م شمّمٌح

 .قمٜمدي ُم٤م هذا خت٤مًمػ،

 (11:15:13/أ11: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 الؼبؾة لتحديد الرحؾة دم البقصؾة أخذ حؽؿ

 ذم أظمذه٤م اًمٌقصٚم٦م، َأظْمذِ [ طمٙمؿ: ]ي٘مقل ؿمٞمخٜم٤م هٜم٤م اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل :ادؾؼل

 همػم أو حتديده٤م أو إرسمٕم٦م، اجلٝم٤مت يٕمرف ٓ عمـ اًم٘مٌٚم٦م حتديد أضمؾ ُمـ اًمرطمالت

 ذًمؽ؟

 .واضم٥م :الشقخ

 ( 13: 16: 11/ 111/ واًمٜمقر اهلدى)  



 05 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اؾمت٘م٤ٌمل اًمٙمٕم٦ٌم 

 الصحراء دم أو العراء دم الؼبؾة كعرف كقػ

 ٟمتٛمٙمـ يمٞمػ: وهل اًمّمالة ىمٌٞمؾ سمٞم٤مهن٤م ُمٜمل ـُمٚم٥م ُم٠ًمخ٦م هٜم٤مك سم٘مٞم٧م :الشقخ

 هٜم٤مك ًمٞمس اًمّمحراء، ذم أو اًمٕمراء ذم ٟمٙمقن طمٞمٜمام ووضمٝمتٝم٤م اًم٘مٌٚم٦م ؾمٛم٧م ُمٕمروم٦م ُمـ

 اهلل سمٞم٧م قمـ ُمٜمحروم٦م ىمٌٚمتف ويٙمقن اعمًجد يقضمد وىمد اعمٙم٤من، ذًمؽ ذم ُوضِمد ُمًجد

 اًمقؾم٤مئؾ؟ هل ُم٤م اًمٓمرق، هل ومام احلرام،

 ذم طمتك إتراك زُمـ ذم وشمٕمرف سم٤مًمٌقصٚم٦م اًمٞمقم ُيٕمرف ُم٤م أن مجٞمٕم٤مً  شمٕمٚمٛمقن

 قمغم اًمداًم٦م: »شمرمجتف وهق اًمٕمرسمٞم٦م، قمـ ـمٌٕم٤مً  أضمٜمٌل اؾمؿش ٟم٤مُم٦م سم٤مًم٘مٌٚم٦م» اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد

 ُم٤ًمومرون وهؿ إوًمقن اعمًٚمٛمقن يٕمرف يم٤من يمٞمػ أًم٦م هذه شمقضمد أن ىمٌؾش اًم٘مٌٚم٦م

 ذم ُمثالً  وشمٌقك اعمديٜم٦م سملم وُم٤م ؿمؽ، سمال هبؿ ُمتٕمرضم٦م واًمٓمرق واعمديٜم٦م ُمٙم٦م سملم ُم٤م

 اًم٘مٗمر؟ وإرض اًمّمح٤مرى شمٚمؽ ذم اًم٘مٌٚم٦م ادم٤مه يٕمرومقن يم٤مٟمقا  يمٞمػ شمٌقك، همزوة

 آهتداء وؾم٤مئؾ ُمٕمروم٦م قمغم يتٕمرف سم٠من قمٜم٤مي٦م ًمف يم٤مٟم٧م عمـ سمًٝمقًم٦م يٛمٙمـ ذًمؽ

 ٟمٙمقن ٟمحـ اًمتل اًمٌالد ُمقاىمع سم٤مظمتالف خيتٚمػ ذًمؽ أن ومٞمف ؿمؽ ٓ مم٤م اًم٘مٌٚم٦م، إمم

 مجٞمٕم٤مً  اًمٜم٤مس ه١مٓء ًمدى اًمقاوح ُمـ شمٌقك، إمم اعمديٜم٦م ُمـ ظمروضمٝمؿ: ومٛمثالً  ومٞمٝم٤م،

 ضمٌؾ سمـ يمٛمٕم٤مذ ُمثالً  اًمٞمٛمـ إمم اإلؾمالُمٞمقن اًمدقم٤مة ذه٥م ح٤م ًمٙمـ ؿمامًٓ  ظمرضمقا  أهنؿ

 طمٞمٜمئذٍ  ومٞمختٚمػ ضمٜمقسم٤ًم، يذهٌقن ومٝمؿ إؿمٕمري ُمقؾمك وأيب ـم٤مًم٥م أيب سمـ وقمكم

 سملم إُمر خيتٚمػ أنف يمام ضمٜمقسم٤ًم، شمقضمف اًمذي وسملم ؿمامًٓ  شمقضمف اًمذي سملم اًم٘مٌٚم٦م ُمٕمروم٦م

 يٕمرف أن جي٥م اعمًٚمؿ أن هذا وُمٕمٜمك همرسم٤ًم، ذه٥م اًمذي وسملم ذىم٤مً  ذه٥م اًمذي

 واًمِمامل واًمٖمرب اًمنمق يٕمرف أن جي٥م إرسمٕم٦م اجلٝم٤مت سمٕمٚمٛمف أو سمٗمٓمرشمف

ومٞم٤م قمٚمؿ ُمـ ًمٞمس وهذا واجلٜمقب،  يتٕمٚمٛمف أن يٜمٌٖمل اًمذي اًمٗمٚمؽ قمٚمؿ أو اجلٖمرا

 ذم يِمؽمك ومٓمري أُمر اجلٝم٤مت ُمٕمروم٦م هذه اًمٜمٔمري٦م، اًمٕمٚمقم ؾم٤مئر يتٕمٚمؿ يمام اعمًٚمؿ

 ه٤مهٜم٤م، ُمـ وشمٖمرب ه٤مهٜم٤م ُمـ شمنمق اًمِمٛمس يرى ٕنف وإُمل6 اًم٘م٤مرئ ُمٕمرومتف

 إمم ُمٞمالهن٤م أن يراه٤م صمؿ اًمِمامل، إمم متٞمؾ وًمٞم٧ًم اجلٜمقب إمم متٞمؾ يراه٤م شمنمق وطمٞمٜمام

 ذم زُمٜمٜم٤م ذم ٟمحـ يمام... اًمّمٞمػ ذم: ُمثالً  ومٝمق اًمٗمّمقل، سم٤مظمتالف خيتٚمػ اجلٜمقب

 ٟمرى اًمِمت٤مء ذم سمٞمٜمام اًمٔمٝمػمة، ذم رأؾمٜم٤م ومقق اًمِمٛمس ٟمرى ٟمٙم٤مد هذا يقُمٜم٤م ذم وىمتٜم٤م



 11   يمت٤مب اؾمت٘م٤ٌمل اًمٙمٕم٦ٌم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 هلذه اًم٤ٌمًمٖم٦م سمحٙمٛمتف وضمؾ قمز اهلل شمٜمٔمٞمؿ ُمـ أُمقر هذه اجلٜمقب، إمم ُم٤مئٚم٦م اًمِمٛمس

 [65:اًمٌ٘مرة]♂ مَجِٞمًٕم٤م إَْرضِ  ذِم  َُم٤م ًَمُٙمؿْ  ظَمَٚمَؼ : ▬ىم٤مل يمام اًمٌنم وم٤مئدة أضمؾ ُمـ اًمٙمقايم٥م

 ىمٚم٧م يمام ًمٙمـ يمٜم٤م، ُمٙم٤من أي ذم اًم٘مٌٚم٦م ضمٝم٦م قمغم هب٤م ٟمًتدل أنٜم٤م اًمِمٛمس وم٤مئدة ومٛمـ

 .ضمٜمقهب٤م ٟمٙمقن أن وسملم ؿمامهل٤م ًمٚمٙمٕم٦ٌم ًمٚم٘مٌٚم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟمحـ ٟمٙمقن أن سملم ومرق ذم آٟمٗم٤مً 

 أن جي٥م يمٜم٤م طمٞمثام اًم٘مٌٚم٦م ٟمٕمرف ًمٙمل اًمٙمٕم٦ٌم، ؿمامل ذم هٜم٤م واىمٕمٜم٤م ذم أن ٟمحـ

 وم٢مذا ـم٤مًمٕم٦م، اًمِمٛمس شمٙمقن طمٞمٜمام ؾمٝمؾ أُمر وهذا اًمٖمرب، وضمٝم٦م اًمنمق ضمٝم٦م ٟمحدد

 يمؾ وم٘مٌؾ اجلٛمٕم٦م، أو ُمثالً  اًمٔمٝمر صالة شمدريمٜم٤م طمٞمٜمام اًمٙمٕم٦ٌم ضمٝم٦م ٟمٕمرف أن أردٟم٤م

 يدٟم٤م ومتٙمقن اًمنمق ضمٝم٦م إمم اًمِمامل يدٟم٤م ٟمْمع واعمٖمرب، اعمنمق ضمٝم٦م إذاً  ٟمحدد رء

 ُمـ رء ومٞمف سمح٨م يقضمد أن هٜم٤م اجلٜمقب، أُم٤مُمٜم٤م ويٙمقن اًمٖمرب، ضمٝم٦م إمم اًمٞمٛمٜمك

 .اًمدىم٦م

 طم٘م٤مئؼ قمٚمٞمٝم٤م يٌٜمقن ًمٙمـ ذهٜمٞم٦م ومهٞم٦م ظمٓمقط إمم إرض ي٘مًٛمقن اجلٖمراومٞمقن

 وهل اًمٓمقل سمخٓمقط: يًٛمقهن٤م اًمتل اخلٓمقط أن ٟمحـ هيٛمٜم٤م مم٤م ُمٜمٝم٤م ُمٝمٛم٦م، قمٚمٛمٞم٦م

 يمٚمٝم٤م، اًمدٟمٞم٤م سمالد قمٚمٞمٝم٤م اخلٓمقط هذه اجلٜمقيب، اًم٘مٓم٥م إمم اًمِمامزم اًم٘مٓم٥م ُمـ ُمتّمٚم٦م

 يٛمر اجلٜمقيب اًم٘مٓم٥م إمم اًمِمامزم اًم٘مٓم٥م ُمـ اعمًت٘مٞمؿ اًمقمهل اخلط أن أن ٟمٗمؽمض

 هذا ذم ي٘مٕمقن وم٤مًمذيـ ُمٙم٦م، ذم احلرام اعمًجد ذم ؿمؽ سمال اخلٓمقط هذه ُمـ ظمط

 دون ُم٤ٌمذة اًمٙمٕم٦ٌم يًت٘مٌٚمقن احلرام اهلل سمٞم٧م ؿمامل هؿ اًمذيـ وضمٜمقسم٤ًم، ؿمامًٓ  اخلط

 سمٜمٗمس هل ومٞمٝم٤م ٟمحـ اًمتل اًمٌٚمد أن أن اعمٗمروض ٕن ي٤ًمرًا6 أو يٛمٞمٜم٤مً  يٜمحرومقا  أن

 ُمٙم٦م ضمٜمقب يم٤من ُمـ اًمٕمٙمس وقمغم ُمٙم٦م، أو احلرام اعمًجد ومٞمف ي٘مع اًمذي اًمٓمقل ظمط

 اًمٗمرق ًمٙمـ واوح، أُمر هذا ؿمامًمف اًمٙمٕم٦ٌم أو اًم٘مٌٚم٦م ٕن اًمِمامل6 أن يًت٘مٌؾ ومٝمق

 شمٙمقن ىمد ًمٙمـ ظمٚمٗمل، وُمـ أُم٤مُمل يٛمٌم ًمٙمؿ أظمٞمٚمف اًمذي اًمٓمقل ظمط هذا أن أن

 سمٕمٚمؿ يتٕمٚمؼ مم٤م رء إمم إُمر حيت٤مج هٜم٤م ي٤ًمرًا، أو يٛمٞمٜم٤مً  اًمٌالد ًمٌٕمض سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٙمٕم٦ٌم

 ظمط؟ أي ذم واىمٕم٦م سمٚمدك أن شمٕمرف سم٠من: يٕمٜمل اجلٖمراومٞم٤م،

 إًمٞمٜم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٕمراق قماّمن ذم هٜم٤م ٟمحـ: ضمداً  واوح٤مً  أن ُمثالً  ًمٙمؿ أرضب أن٤م

 همرب أو همريب ضمٜمقب أو ضمٜمقب همرب إًمٞمٜم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم شم٘مع ُمٍم: ُمثالً  اًمنمق، ذم شم٘مع



 13 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اؾمت٘م٤ٌمل اًمٙمٕم٦ٌم 

 ٟمًت٘مٌؾ اًمٕمراق ذم اًمٙمٕم٦ٌم إًمٞمٜم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم أن ومروٜم٤م ًمق إذاً  حمدود، ًمٞمس شمٕمٌػم ضمٜمقيب

 ُم٤مذا؟

 . اًمنمق :مداخؾة

 أن وهٙمذا، همريب ضمٜمقب ُم٤مذا؟ ٟمًت٘مٌؾ ُمٍم ذم اًمٙمٕم٦ٌم اًمنمق، :الشقخ

 ذىم٤ًم، هلؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم٘مٌٚم٦م شم٘مع ًمٚم٘مٌٚم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمٍم ُمٍم، ذم أنٗمًٙمؿ أنتؿ شمّمقروا

 ضمدة، إمم اهلل ؿم٤مء إن سمد وٓ ذه٥م وم٘مد ُمٍم إمم ُمٜمٙمؿ يذه٥م مل ُمـ مت٤مُم٤ًم، ضمدة: ُمثؾ

 يًت٘مٌٚمقن مت٤مُم٤مً  اًمِمٛمس يًت٘مٌٚمقن احلرام اعمًجد ويًت٘مٌٚمقن يّمٚمقن اًمذيـ ومجدة

 يريد وم٤مًمذي وًمذًمؽ يمدائرة، سم٤مًمٙمٕم٦ٌم حتٞمط سمالده٤م يمؾ هٙمذا اًمدٟمٞم٤م وم٢مذاً  يٕمٜمل، اًمنمق

 اًمٙمٕم٦ٌم ؿمامل هق هؾ هق ُمقىمٕمف ُمٕمروم٦م ذهٜمف ذم يٙمقن أن سمد ٓ اًمٙمٕم٦ٌم ضمٝم٦م حيدد أن

 أو اًمٓمقل، ظمط قمغم مت٤مُم٤مً  ؿمامل هق هؾ ٟمحـ يمام ؿمامهل٤م يم٤من إذا صمؿ ضمٜمقهب٤م، أو

 طمٞم٨م ُمـ اًمٗم٤مرق هذا قمرف إذا درضم٦م، صمالصملم درضم٦م قمنميـ درضم٤مت قمنم ُمٜمحرف

 .اًم٘مٌٚم٦م ضمٝم٦م يٕمرف أن ذًمؽ سمٕمد قمٚمٞمف ؾمٝمؾ اًمٓمقل ظمٓمقط

 وىم٧م دظمقل ُمٕمروم٦م ذًمؽ سمٕمد قمٚمٞمف ؾمٝمؾ اًم٘مٌٚم٦م ضمٝم٦م قمٜمده حتَددت وإذا

 أن شمًتٓمٞمع ٓ اًم٘مٌٚم٦م ضمٝم٦م حتدد مل إن ٕنؽ اًمٕمٍم6 وصالة اًمٔمٝمر صالة اًمّمٚمقات

 إذا: هق اًمٗم٘مف يمت٥م ذم ُمٕمروف هق يمام اًمٔمٝمر وىم٧م ٕن ُمثاًل6 اًمٔمٝمر وىم٧م شمٕمرف

 سم٤مظمتالف خيتٚمػ اًمِمٛمس زوال اًمًامء وؾمط ًمٙمـ اًمًامء وؾمط قمـ اًمِمٛمس زاًم٧م

 ذم وأن٧م اًمِمٛمس زوال همػم اًمٞمٛمـ ذم وأن٧م اًمِمٛمس ومزوال ومٞمٝم٤م، أن٧م اًمتل اعمقاـمـ

 ىمد شمٙمقن أن جي٥م اًمِمٛمس شمزول طمٞمٜمام ومٝمٜم٤م ه٤مهٜم٤م، وأن٧م اًمٕمراق ذم وأن٧م ُمٍم

 فمؾ أن شمالطمظ اًمِمٛمس ارشمٗم٤مع شمالطمظ طمٞمٜمام وارشمٗم٤مقمٝم٤م، اًمِمٛمس ـمٚمقع راىم٧ٌم

 . اًمتخٞمُّؾ هذا ذم ُمٕمل أنتؿ أفمـ ويتٜم٤مىمص، ويتٜم٤مىمص يتٜم٤مىمص اًمٌمء

 . ٟمٕمؿ :مداخؾة

 هذا ئمؾ ومحٞمٜمام اًمٌٕمض، قمغم ظم٤مومٞم٦م شمٙمقن ىمد إظمرى اًم٘مْم٤مي٤م أُم٤م :الشقخ

 ومٝمذا حلٔم٤مت، وًمق شمٜم٤مىمّمف وىمػ رأجتف وم٢مذا ويتٜم٤مىمص، يتٜم٤مىمص اًمِم٤مظمص فمؾ اًمٔمؾ

 اًمٚمحٔم٦م هذه ذم جيقز ومال اًمزوال ىمٌؾ: أي اًمٙمراه٦م سمقىم٧م اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد ُيٕمرف ُم٤م



 16   يمت٤مب اؾمت٘م٤ٌمل اًمٙمٕم٦ٌم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

َٕمر وىم٧م ٕنف اًمّمالة6 ًَ  سمدأ ىمد اًمٔمؾ هذا رأج٧م وم٢مذا احلدي٨م، ذم ضم٤مء يمام ضمٝمٜمؿ ومٞمف شُم

 واعمٖمرب اعمنمق ذم اجلٝم٦م حتدد مل إذا ًمٙمٜمؽ اًمٔمٝمر، وىم٧م دظمقل ُمٕمٜمك ومٝمذا يٓمقل،

 .يمذًمؽ ًمٞمس وإٓ اًمزوال وىم٧م هذا هق اًمٓمقل وىم٧م هذا أن شمٕمرف ٓ

 طمتك ويت٘م٤مس يت٘م٤مس اًمٌمء فمؾ اؾمتٛمر أن سمٕمد ٟمٕمرومف: إذاً  اًمٔمٝمر وىم٧م هذا

 طمٞمٜمذاك ىمٚمٞمالً  ـم٤مل وم٢مذا اًمّمالة، يمراه٦م وىم٧م هذا ىَمٍُم، وٓ ـم٤مل شمروٟمف ٓ ي٘مػ

 .اًمٙمراه٦م وىم٧م قمـ وظمرضمٜم٤م اًمٔمٝمر وىم٧م دظمؾ

 هذا اًمتٓم٤مول، وقمـ اًمت٘م٤مس قمـ اًمٌمء فمؾ وىمػ طمٞمٜمام: اًمٕمٍم ًمقىم٧م آيت

 .. اًمقىمقف

 أن جي٥م هذا اًمزوال ذمء اًمزوال، سمٗملء اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد ُيٕمرف اًمقاىمػ اًمٔمؾ هذا

 شمٙمقن شمٙم٤مد أن اًمِمٛمس إن: آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م وي٘مٍم، يٓمقل أنف ـمٌٞمٕمٞم٦م طم٘مٞم٘م٦م شمًتحيوا

 ذمء هق اًمذي اًمزوال فمؾ اًمٔمؾ هذا وهلذا ضمدًا، ىمّمػم اًمٔمؾ يٙمقن وسمذًمؽ رأؾمٜم٤م قمغم

 قمٛمقدي٤مً  اًمقاىمٕم٦م اًمٕمّم٤م.. اًمٕمٛمقد ٕن آؾمتقاء6 ظمط ذم يرى ٓ اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد اًمزوال

 يٌ٘مك ٓ: يٕمٜمل ٟمٗمًف يريم٥م طمتك ويت٘م٤مس يت٘م٤مس اًمٔمؾ ئمؾ آؾمتقاء ظمط وؾمط ذم

 وىم٧م قمـ اًمِمٛمس زاًم٧م: أي اًمٔمٝمر وىم٧م أصٌح ُمٕمٜم٤مه ىمٚمٞمالً  فمٝمر وم٢مذا فمؾ، هلذا

ـِ  اخلَٓملم أُم٤م آؾمتقاء، ظمط ذم هذا اًمٔمٝمر، وىم٧م ودظمؾ اًمٙمراه٦م  طمقازم مه٤م اًمٚمَذي

  يًٛمقه؟ ُم٤مذا آؾمتقاء ظمط

 . واًمنـم٤من اجلدي :مداخؾة

 ـمقًمف وخيتٚمػ اًمزوال هذا فمؾ يٓمقل هذان واًمنـم٤من، اجلدي :الشقخ

 ًمٙمـ ىمّمػم، أن ٟمتخٞمٚمف اًمذي اًمِم٤مظمص هذا ذمء: أن ىمٚمٜم٤م، يمام اًمٗمّمقل سم٤مظمتالف

 أن أردٟم٤م وم٢مذا ـمقياًل، اًمٗملء هذا يٌ٘مك اجلٜمقب ٟمحق إمم اًمِمٛمس متٞمؾ طمٞمٜمام اًمِمت٤مء ذم

 ُمع ُمثٚمف اًمٌمء فمؾ ص٤مر إذا إطم٤مدي٨م ذم ضم٤مء يمام اًمٕمٍم وىم٧م اًمٕمٍم، وىم٧م ٟمٕمرف

 . اًمزوال ذمء

 . اعمثٚملم :مداخؾة
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 وظم٤مًمٗمف طمٜمٞمٗم٦م أيب ُمذه٥م هذا اعمثٚملم ٟمرو٤مه، ٓ ُمذه٥م هذا اعمثٚملم ٓ :الشقخ

 زائد ُمثٚمف اًمٌمء فمؾ ص٤مر إذا اًمٕمٍم وىم٧م احلدي٨م ذم اًمٜمص: اًمِم٤مهد أصح٤مسمف، ومٞمف

 ٟمّمٌٜم٤مه ُمؽم ـمقًمف ؿم٤مظمص هٜم٤م أن قمٜمدٟم٤م ٟمٗمؽمض اًمٙمالم؟ هذا ُمٕمٜمك ُم٤م اًمزوال، ذمء

 اًمٔمؾ ـمقل قمٜمد وىمػ أن إمم ي٘مٍم، ي٘مٍم سمف وإذا فمٚمف ومتتٌٕمٜم٤م اًمٔمٝمر وىم٧م ًمٜمٕمرف

 .اًمٔمٝمر وىم٧م ص٤مر: ُمٕمٜم٤مه ُمثالً  ؾمٜمتل رسمع ـم٤مل ؾمٜمتل قمنم سمٕمد ؾمٜمتل، قمنم شم٘مري٤ٌمً 

 هذا ؾمٜمتل، قمنم ُم٤مذا؟ ىمدر اًمزوال ذمء ـمقل أن سم٤مًمٜم٤م ذم ٟمْمع ٟمحـ أن

 ص٤مر: ُمٕمٜم٤مه ؾمٜمتل قمنم زائد ُمؽم اًمنمق ٟمحق اًمٔمؾ رضب ٟمراه قمٜمدُم٤م اًمِم٤مظمص

 .اًمٕمٍم وىم٧م

: يٕمٜمل ُمثٚمٞمف اًمٌمء فمؾ ص٤مر إذا: هٜم٤م إؾمت٤مذ إًمٞمف أؿم٤مر آظمر ُمذه٥م يقضمد

 ..ؾمٜمتل قمنم زائد ُمؽميـ

 ..قمنميـ :مداخؾة

 وىم٧م ص٤مر يٙمقن ؾمٜمتل قمنمة زائداً  ُمؽميـ.. يتْم٤مقمػ ٓ اًمٗملء ٓ، :الشقخ

 اًمذي ًمٙمـ اًمث٤مين، اًمٕمٍم هذا ويًٛمقه شمٌٕمف وُمـ اهلل رمحف طمٜمٞمٗم٦م أيب قمٜمد اًمٕمٍم

 ُمثٚمف اًمٌمء فمؾ ص٤مر إذا: وهق واطمد قمٍم همػم يقضمد ٓ هق إطم٤مدي٨م ومٞمف ضم٤مءت

 شمريد اًمقىم٧م ذًمؽ ذم وم٠مصٌح ُمؽم يّمػم اًمِمت٤مء وىم٧م ذم اًمزوال ذمء اًمزوال، ذمء زائداً 

 .اًمٕمٍم وىم٧م ص٤مر يٙمقن طمٞمٜمئذٍ  ُمؽم زائد ُمؽم حتط أن

 طمتك يٕمرومقه٤م إىمؾ قمغم اًمٕمٚمؿ ـمالب: يٕمٜمل جي٥م اًمقاىمع ذم ىمْم٤مي٤م ومٝمذه

 أُم٤م واًمٕمٍم، اًمٔمٝمر وىم٧م قمغم اًمتٕمرف قمغم: وصم٤مٟمٞم٤مً  اًم٘مٌٚم٦م، ضمٝم٦م قمغم: أوًٓ  هب٤م يًتدًمقا 

 ذم إذا اًمٜمقر يٛمتد قمٜمدُم٤م وىمتف اًمٗمجر شمٕمرومقن ٕنف ؿمؽ6 سمال أؾمٝمؾ ومٝمل إوىم٤مت سم٘مٞم٦م

ه هذا اجلٜمقب إمم اًمِمامل ُمـ ممتد اًمنمق  همروب قمٜمد اعمٖمرب وىم٧م إٟم٤ًمن، يمؾ يرا

 . احليي ُمثؾ اًمٌدوي يٕمرومف أجْم٤مً  وهذا اًمِمٛمس

 :..( 31: 13/  30/   واًمٜمقر اهلدى) 
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 وكؾ ادديـة ألهؾ هذا( قبؾة وادغرب ادرشق بني ما) حديث

 بحسبف بؾد

 ًمٚمٛمديٜم٦م، سم٤مًمٜم٦ًٌمش ىمٌٚم٦م واعمٖمرب اعمنمق سملم ُم٤م» ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ُم٘مّمد  :الشقخ

 سملم ُم٤م اًمرؾمقل يٕمٜمل ٓ ىمٌٚمتٝمؿ، هق واًمِمامل اجلٜمقب سملم ُم٤م ُمثاًل، ًمِـُجَدة سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٙمـ

 .اًمٕمٚمؿ أهؾ يٕمرومف هذا إرض، ؾمٙم٤من ًمٙمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم ىمٌٚم٦م واعمٖمرب اعمنمق

 :.. ( 35: 10/   51/   واًمٜمقر اهلدى) 



 

 الصالة يف الكالو حكه

 صالة يف ليس ملً املصلي استناع وحكه
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 لػًظا وكسخف إصارةً  السالم ادصيل رد شـقة

 اًمٜمٌل ومرد اًمّمالة، ذم وهق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمغم ؾمٚمؿ رضمال أن: اخلدري ؾمٕمٞمد أيب قمـ

 ش.ذًمؽ قمـ ومٜمٝمٞمٜم٤م صالشمٜم٤م، ذم اًمًالم ٟمرد يمٜم٤م إٟم٤م: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ًمف ىم٤مل ؾمٚمؿ ومٚمام سم٢مؿم٤مرة، ملسو هيلع هللا ىلص

 .ًمٗمًٔم٤م وٟمًخف إؿم٤مرةً  اًمًالم اعمّمكم رد ؾمٜمٞم٦م: سم٘مقًمف اإلُم٤مم شمرمجف

 ُمـ اًمًالم رد أن قمغم سحي٦م دًٓم٦م احلدي٨م وذم: احلدي٨م وم٘مف ُمـ: ىم٤مل صمؿ

 ذم سم٤مإلؿم٤مرة رده إمم ٟمًخ صمؿ ُمٙم٦م، ذم اإلؾمالم أول ذم ُمنموقم٤م يم٤من ًمٗمٔم٤م اعمّمكم

 إلىمراره اعمّمكم، قمغم اًمًالم إًم٘م٤مء اؾمتح٤ٌمب ومٗمٞمف يمذًمؽ، ذًمؽ يم٤من وإذا. اعمديٜم٦م

 وهق قمٚمٞمف يًٚمٛمقن يم٤مٟمقا  ممـ همػمه ذًمؽ قمغم أىمر يمام إًم٘م٤مئف،  قمغم ُمًٕمقد اسمـ ملسو هيلع هللا ىلص

 ُم٤م همػم ذم خمرضم٦م وهل خمتٚمٗم٦م، ـمرق ُمـ ُمٕمرووم٦م يمثػمة أطم٤مدي٨م ذًمؽ وذم يّمكم،

 وشمٓمٌٞم٘مٝم٤م، شمٌٚمٞمٖمٝم٤م ذم واًمتٚمٓمػ هب٤م، اًمتٛمًؽ اًمًٜم٦م أنّم٤مر ومٕمغم ذًمؽ وقمغم. ُمقوع

، ح٤م أقمداء اًمٜم٤مس وم٢من  . ُمٜمٝمؿ واًمٌدع إهقاء أهؾ وٓؾمٞمام ضمٝمٚمقا

 (.555/ 6/3)اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 وكحقها الصالة دم القسرة اإلصارة جقاز

. هل٤م ومٚمٞمٕمد قمٜمف، شمٗمٝمؿ إؿم٤مرة صالشمف ذم أؿم٤مر ُمـ[: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 واًمدارىمٓمٜملش 3/621» واًمٓمح٤مويش 500» داود أبق أظمرضمف. ُمٜمٙمرش. اًمّمالة يٕمٜمل

 يٕم٘مقب قمـ إؾمح٤مق سمـ حمٛمد ـمريؼ ُمـش 6/626» اًمٌٞمٝم٘مل وقمٜمفش 352 - 351»

: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل هريرة أيب قمـ همٓمٗم٤من أيب قمـ إظمٜمس سمـ قمت٦ٌم سمـ

: داود أيب اسمـ ًمٜم٤م ىم٤مل: اًمدارىمٓمٜمل وىم٤ملش. وهؿ احلدي٨م هذا:»داود أبق وىم٤مل. ومذيمره

 اًمٜمٌل قمـ واًمّمحٞمح إؾمح٤مق، اسمـ ىمقل ُمـ احلدي٨م وًمٕمؾ جمٝمقل، رضمؾ همٓمٗم٤من أبق

 ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ وهمػممه٤م وضم٤مسمر أنس رواه اًمّمالة، ذم يِمػم يم٤من أنف ملسو هيلع هللا ىلص

 ُمٕملم اسمـ وصم٘مف ىمد همٓمٗم٤من أبق: ىمٚم٧م. أجْم٤م وقم٤مئِم٦م قمٛمر اسمـ رواه: اًمدارىمٓمٜمل

 أيب اسمـ همػم جمٝمقل ومٞمف ي٘مؾ ومل اًمث٘م٤مت، ُمـ مج٤مقم٦م قمٜمف وروى طم٤ٌمن، واسمـ واًمٜم٤ًمئل
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 وهق إؾمح٤مق اسمـ احلدي٨م قمٚم٦م وإٟمامش. اًمت٘مري٥م»ذم احل٤مومظ ىم٤مل يمام صم٘م٦م ومٝمق داود،

 طمدي٨مش:»6/51ش »اًمراي٦م ٟمّم٥م»ذم اًمزيٚمٕمل ىمقل اًمٖمرائ٥م وُمـ. قمٜمٕمٜمف وىمد ُمدًمس

 صمؿ ىمٌٚمٝم٤م واًمتل اًمٕمٚم٦م، هبذه اًمتح٘مٞمؼ ذم أقمٚمف أنف اجلقزي اسمـ قمـ طمٙمك أنف ُمعش! ضمٞمد

 قمـ ؾمئؾ أمحد اإلُم٤مم وأن. إظمرى دون إومم، ذم اًمتٜم٘مٞمح ص٤مطم٥م شمٕم٘مٌف:»أنف ذيمر

 يتٕم٘مٌف ومل اًمزيٚمٕمل سمذًمؽ وؾمٚمؿش. سمٌمء ًمٞمس إؾمٜم٤مده، يث٧ٌم ٓ: وم٘م٤مل احلدي٨م،

 .ًمذًمؽ جم٤مل وٓ سمٌمء،

 اًمًالم يرد وٓ:»احلٜمٗمل اعمذه٥م قمغمشاهلداي٦م»ذم ضم٤مء ح٤م سمف اؾمتدل ىمد وهق

 وهذاش. صالشمف شمٌٓمؾ اًمتًٚمٞمؿ سمٜمٞم٦م ص٤مومح ًمق طمتك ُمٕمٜمك، يمالم ٕنف سمٞمده وٓ سمٚم٤ًمٟمف،

 ًمألطم٤مدي٨م خم٤مًمػ وم٢مٟمف وٕمٗمف، شمٌلم وىمد احلدي٨م، هذا ؾمقى قمٚمٞمف دًمٞمؾ ٓ أنف ُمع

 وذم ُمٜمٙمر، طمدي٨م ومٝمق وًمذًمؽ اًمّمالة، ذم يِمػم يم٤من أنف ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف اًمث٤مسمت٦م اًمّمحٞمح٦م

 اإلؿمٌٞمكم احلؼ قمٌد ىم٤مل وهلذا. ذًمؽ إمم إؿم٤مرة اًم٤ًمسمؼ داود أيب اسمـ يمالم

 ُمًٚمؿ ذيمر ُم٤م قمغم اإلؿم٤مرة إسم٤مطم٦م واًمّمحٞمحش: 3131 رىمؿ» قم٘مٌفشأطمٙم٤مُمف»ذم

 داود أيب صحٞمح ذم خمرج وهق إؿم٤مرة، اًمًالم رد ذم ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ يٕمٜمل. وهمػمه

 اعمذه٥م هلذا يدل وٓش. 433» سمرىمؿ ومٞمف هق آٟمٗم٤م إًمٞمف اعمِم٤مر أنس وطمدي٨مش 415»

 خترجيف ذم ذيمرشمف ح٤مش. شمًٚمٞمؿ وٓ صالة ذم همرار ٓ: »ُمرومققم٤م داود أيب طمدي٨م

 إؿم٤مرشمف ذم قمٛمر اسمـ طمدي٨م ومٞمف ذيمرت وىمد ،ش133 رىمؿش »اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م»ذم

 اًمٜمٌل قمـ شمرد مل وإن ومٝمل اعمّمكم، ُمّم٤مومح٦م وأُم٤م. ؿمئ٧م إن ومراضمٕمف اًمّمالة، ذم ملسو هيلع هللا ىلص

 ومٕمٚمٝم٤م وىمد ؾمٞمام ٓ ىمٚمٞمؾ، قمٛمؾ ٕهن٤م اًمّمالة، سمٓمالن قمغم دًمٞمؾ ومال قمٚمٛم٧م، ومٞمام ملسو هيلع هللا ىلص

 اسمـ قمغم ؾمٚمؿ رضمال أن: »رسم٤مح أيب سمـ قمٓم٤مء وم٘م٤مل قمٜمف، اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ اهلل قمٌد

 ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ أظمرضمفش. يده وهمٛمز وص٤مومحف سمٞمده، وم٠مظمذ اًمّمالة، ذم وهق قم٤ٌمس،

 صحٞمح، أطمدمه٤م قمٓم٤مء قمـ سم٢مؾمٜم٤مديـش 6/615ش »ؾمٜمٜمف»ذم واًمٌٞمٝم٘ملش 3/351/6»

. صم٤مسم٧م أيب سمـ طمٌٞم٥م قمٜمٕمٜم٦م ومٞمف أن همػم اًمِمٞمخلم رضم٤مل صم٘م٤مت يمٚمٝمؿ رضم٤مًمف وأظمر

 قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ صم٧ٌم وم٘مد يٌٓمٚمٝم٤م، اًمّمالة ذم قمٛمؾ يمؾ وًمٞمس

 قمـ] ومٛمِمك ُمٖمٚمؼ، قمٚمٞمف واًم٤ٌمب اًمٌٞم٧م، ذم يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورؾمقل ضمئ٧م:»ىم٤مًم٧م

 أظمرضمفش. اًم٘مٌٚم٦م ذم اًم٤ٌمب ووصٗم٧م ُم٘م٤مُمف، إمم رضمع صمؿ زم ومتح طمتك[ أوي٤ًمره يٛمٞمٜمف
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ش إطمٙم٤مم»ذم احلؼ وقمٌد طم٤ٌمن اسمـ وصححف اًمؽمُمذي وطمًٜمف اًمًٜمـ أصح٤مب

 ش.441ش»داود أيب صحٞمح»ذم سمٞمٜمتف يمام طمًـ وإؾمٜم٤مدهش 3130 رىمؿ»

 (.663-661/ 1)اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الصالة دم ادػفؿة اإلصارة جقاز

 أن أرادوا وم٢مذا فمٝمره، قمغم واحلًلم احلًـ وصم٥م ؾمجد وم٢مذا يّمكم، ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من»

 ُمـ: وىم٤مل طمجره، ذم ووٕمٝمام اًمّمالة، ىم٣م ومٚمام دقمقمه٤م، أن إًمٞمٝمؿ أؿم٤مر يٛمٜمٕمقمه٤م

 ش.هذيـ ومٚمٞمح٥م أطمٌٜمل

 [.سمف شمرمجٜم٤مه سمام اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 (.222/ 1/2)اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الصالة دم باإلذن اإلصارة جقاز

 وإذا اًمتًٌٞمح وم٢مذٟمف يّمكم وهق اًمرضمؾ قمغم اؾمت١مذن إذا[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ش.اًمتّمٗمٞمؼ وم٢مذهن٤م شمّمكم وهل اعمرأة قمغم اؾمت١مذن

 [:اإلمام قال]

 ذم أؿم٤مر ُمـ: »سمٚمٗمظ احلٜمٗمٞم٦م يقرده اًمذي احلدي٨م وٕمػ إمم إؿم٤مرة احلدي٨م وذم

 ضمقاز ذم سيح اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا وم٢منش. صالشمف ومٚمٞمٕمد قمٜمف، شمٗمٝمؿ إؿم٤مرة صالشمف

! اًمرأس؟ أو سم٤مًمٞمد سم٤مإلؿم٤مرة ذًمؽ جيقز ٓ ومٙمٞمػ اًمتًٌٞمح، سمٚمٗمظ سم٤مإلذن اإلؿم٤مرة

 أيب صحٞمح» ذم سمٕمْمٝم٤م ظمرضم٧م وىمد ذًمؽ سمجقاز يمثػمة أطم٤مدي٨م ضم٤مءت وىمد ٓؾمٞمام

 اإلؿم٤مرة ذم اعمذيمقر احلدي٨م قمٚم٦م وسمٞمٜم٧مش. 431 ،421 ،415 ،414» رىمؿش داود

 ش. 325» رىمؿش داود أيب وٕمٞمػ» ذم صمؿش 3310ش »اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م» ذم اعمٗمٝمٛم٦م

 (.798/ 1/2)اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 ادصيل عذ السالم مرشوعقة

 إرض، ذم ووٕمف شمٕم٤ممم اهلل أؾمامء ُمـ اؾمؿ اًمًالم إن[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ش.سمٞمٜمٙمؿ اًمًالم وم٠مومِمقا 

 سمؾ ُمنموع، همػم أنف ئمٜمقن اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم اعمّمكم قمغم اًمًالم [:اإلمام قال]

 رد يًتح٥م أنفش: »ُمًٚمؿ ذح» ذم سح أنف ُمع سمٙمراهتف، إذيم٤مر ذم اًمٜمقوي سح

 قمغم اًمّمح٤مسم٦م ؾمالم ذم يمثػمة أطم٤مدي٨م ضم٤مءت وم٘مد. اًمًٜم٦م وهقش سم٤مإلؿم٤مرة اًمًالم

 طمديث٤م هٜم٤م أذيمر وم٠من٤م اًمًالم، قمٚمٞمٝمؿ ورد ذًمؽ، قمغم وم٠مىمرهؿ يّمكم وهق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

. ومٞمف يّمؾ ىم٤ٌمء إمم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ظمرج: »ىم٤مل قمٛمر اسمـ طمدي٨م وهق ُمٜمٝم٤م واطمدا

 اهلل رؾمقل رأج٧م يمٞمػ: ًمٌالل وم٘مٚم٧م: ىم٤مل يّمكم، وهق قمٚمٞمف ومًٚمٛمقا  إنّم٤مر ومج٤مءشمف

 يمٗمف وسمًط هٙمذا، ي٘مقل: ىم٤مل يّمكم؟ وهق قمٚمٞمف يًٚمٛمقن يم٤مٟمقا  طملم قمٚمٞمٝمؿ يرد ملسو هيلع هللا ىلص

 ش. ومقق إمم فمٝمره وضمٕمؾ أؾمٗمؾ، سمٓمٜمف وضمٕمؾ يمٗمف، قمقن سمـ ضمٕمٗمر وسمًط

 وم٘م٤مل راهقيف سمـ وإؾمح٤مق طمٜمٌؾ سمـ أمحد اإلُم٤مُم٤من احلدي٨م إمم ذه٥م وىمد

 ذم وهؿ اًم٘مقم قمغم يًٚمؿش: ٕمحد يٕمٜمل» ىمٚم٧مش: 66 صش »اعم٤ًمئؾ» ذم اعمروزي

 يم٤من: ىم٤مل يرد؟ يم٤من يمٞمػ قمٛمر، اسمـ ؾم٠مخف طملم سمالل ىمّم٦م ومذيمر ٟمٕمؿ،: ىم٤مل اًمّمالة؟

 أبق اًم٘م٤ميض وم٘م٤مل اح٤مًمٙمٞم٦م حم٘م٘مل سمٕمض هذا واظمت٤مر:  ىم٤مل يمام: إؾمح٤مق ىم٤مل يِمػم،

 اًمًالم ًمرد اًمّمالة ذم اإلؿم٤مرة شمٙمقن ىمدش: 326/  6ش »اًمٕم٤مرو٦م» ذم اًمٕمريب سمـ سمٙمر

 اًمًالم ًمرد يم٤مٟم٧م وم٢من. ًمٚمٛمّمكم شمٕمرض احل٤مضم٦م ذم شمٙمقن وىمد سم٤مًمّمالة، يٜمزل ُٕمر

 جمٚمس ذم يمٜم٧م وىمد. وهمػمه ىم٤ٌمء ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يمٗمٕمؾ اًمّمحٞمح٦م أصم٤مر ومٗمٞمٝم٤م

 احلٚم٘م٦م، آظمر ذم وقم٤مُمل سمف، واطمتججٜم٤م احلدي٨م وىمٚمٜم٤م اعم٠ًمخ٦م، وشمذايمرٟم٤م اًمٓمرـمقر،

 سمٕمد رأج٧م صمؿ! وم٘مٝمف ُمـ ومٕمجٌٜم٤م! يِمٖمٚمقه ًمئال هنٞم٤م قمٚمٞمٝمؿ يرد يم٤من وًمٕمٚمف: وىم٤مل وم٘م٤مم

 ذم سمٞمٜم٤مه ُم٤م طم٥ًم قمغم اًم٤ٌمب، ذم ىمٓمٕمل اًمًالم ًمرد يم٤من أنف اًمراوي ومٝمؿ أن ذًمؽ

 .اًمٗم٘مف أصقل
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 اعمّمكم قمغم اًمًالم سمٙمراه٦م إذيم٤مر ذم سح أن سمٕمد اًمٜمقوي أن اًمٕمجٞم٥م وُمـ

ش. سمٌمء يتٚمٗمظ وٓ سم٤مإلؿم٤مرة، اًمّمالة ذم قمٚمٞمف يرد أن واعمًتح٥م: »ٟمّمف ُم٤م ىم٤مل

 قمٚمٞمف اًمًالم اؾمتح٤ٌمب يًتٚمزم أن ومٞمف اًمرد اؾمتح٤ٌمب أن اًمتٕمج٥م ووضمف: أىمقل

 وم٢مذا ُمٕمٜم٤مه، ذم وُم٤م احلدي٨م هذا وهق واطمد، إُمريـ دًمٞمؾ ٕن سم٤مًمٕمٙمس، واًمٕمٙمس

 ومٚمق اإلًم٘م٤مء، اؾمتح٤ٌمب قمغم يدل ٟمٗمًف اًمقىم٧م ذم ومٝمق اًمرد، اؾمتح٤ٌمب قمغم يدل يم٤من

 شم٠مظمػم أن شم٘مرر ح٤م سم٤مًمرد، اإلؿم٤مرة سمٕمدم وًمق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ًمٌٞمٜمف ُمٙمروه٤م هذا يم٤من

 أجْم٤م ذًمؽ وُمـ. هلل واحلٛمد فم٤مهر سملم وهذا. جيقز ٓ احل٤مضم٦م وىم٧م قمـ اًمٌٞم٤من

 صم٧ٌم ُم٤م إذا وم٢مٟمف شم٘مدم ُم٤م واحلج٦م ُمنموع، وم٢مٟمف اًم٘مرآن، وىم٤مرىء اعم١مذن قمغم اًمًالم

 وأذيمر. وأطمرى أومم واًم٘م٤مرىء اعم١مذن قمغم وم٤مًمًالم اعمّمكم، قمغم اًمًالم اؾمتح٤ٌمب

 اًم٘مرآن، يتٚمقن مج٤مقم٦م قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ؾمالم ومٞمف طمديث٤م اعمًٜمد ذم ىمرأت يمٜم٧م أنٜمل

 وهؾ. أن زم يتٞمن مل وًمٙمٜمف إؾمٜم٤مده، قمغم وأتٙمٚمؿ اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه أذيمره أن أود ويمٜم٧م

 ومال اعم١مذن وأُم٤م: »اًمٜمقوي ىم٤مل إول، اًمٔم٤مهر سم٤مإلؿم٤مرة؟ أم سم٤مًمٚمٗمظ اًمًالم يردان

 ش. سمف خيؾ وٓ إذان يٌٓمؾ ٓ يًػم، ذًمؽ ٕن اعمٕمت٤مد سمٚمٗمٔمف اجلقاب رد ًمف يٙمره

 (.123-115/ 3/3)اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ادصيل عذ ادصيل غر شالم مرشوعقة

 ش.شمًٚمٞمؿ وٓ صالة، ذم همرار ٓ[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 [:اإلمام قال]

 ويريد ىمٚمتف، اًمٜمقم وهمرار اًمٜم٘مّم٤من،ش اًمٖمرارش: »اًمٜمٝم٤مي٦م» ذم إثػم اسمـ ىم٤مل  :فائدة

 اعمجٞم٥م ي٘مقل أنش اًمتًٚمٞمؿ همرار» و وأريم٤مهن٤م، هٞم٠مهت٤م ٟم٘مّم٤منش اًمّمالة همرار» سمـ

. ٟمقم اًمّمالة ذم ًمٞمس أي اًمٜمقم، سم٤مًمٖمرار أراد: وىمٞمؾ ،شاًمًالم» ي٘مقل وٓش وقمٚمٞمؽ»

 شم٘مدم، يمام اًمّمالة قمغم ُمٕمٓمقوم٤م يم٤من ضمره ومٛمـ واجلر، سم٤مًمٜمّم٥م يروىش اًمتًٚمٞمؿ»و

 صالة، ذم شمًٚمٞمؿ وٓ ٟم٘مص ٓ: اعمٕمٜمك ويٙمقن اًمٖمرار، قمغم ُمٕمٓمقوم٤م يم٤من ٟمّم٥م وُمـ

 اإلُم٤مم شمٗمًػم أن اًمقاوح وُمـ: ىمٚم٧م. جيقز ٓ يمالُمٝم٤م سمٖمػم اًمّمالة ذم اًمٙمالم ٕن
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 شمٗمًػم يٜمٌٖمل ومال اًمرواي٦م، هذه صح٧م وم٢مذا اًمٜمّم٥م، رواي٦م قمغم هق إٟمام اعمت٘مدم، أمحد

 يمالم فم٤مهر هق يمام اعمّمكم، قمغم اعمّمكم همػم شمًٚمٞمؿ يِمٛمؾ سمحٞم٨مش اًمتًٚمٞمؿ همرار»

 ذم يم٤مٟمقا  ىمد وم٢مهنؿ قمٚمٞمف، ؾمٚمؿ ُمـ قمغم اعمّمكم شمًٚمٞمؿ قمغم ومٞمف ي٘متٍم وإٟمام أمحد، اإلُم٤مم

 هذا يٙمقن وقمٚمٞمف ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هن٤مهؿ صمؿ اًمّمالة، ذم اًمًالم يردون إُمر أول

 ومٚمٞمس اعمّمكم، قمغم اعمّمكم همػم شمًٚمٞمؿ قمغم محٚمف وأُم٤م. ذًمؽ قمغم إدًم٦م ُمـ احلدي٨م

 إٟمٙم٤مر دون واطمد، طمدي٨م ُم٤م همػم ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمح٤مسم٦م شمًٚمٞمؿ ًمثٌقت سمّمقاب

 طمدي٨م ذًمؽ ُمـ سم٤مإلؿم٤مرة، قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم رد سم٠من ذًمؽ قمغم أجدهؿ سمؾ قمٚمٞمٝمؿ، ُمٜمف

 إنّم٤مر، ومج٤مءشمف: ىم٤مل ومٞمف، يّمكم ىم٤ٌمء، إمم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ظمرج: »ىم٤مل قمٛمر اسمـ

 يرد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رأج٧م يمٞمػ: ًمٌالل وم٘مٚم٧م: ىم٤مل يّمكم، وهق قمٚمٞمف، ومًٚمٛمقا 

 وسمًط يمٗمف، وسمًط هٙمذا،: ي٘مقل: ىم٤مل يّمكم، وهق قمٚمٞمف، يًٚمٛمقن يم٤مٟمقا  طملم قمٚمٞمٝمؿ

 إمم فمٝمره وضمٕمؾ أؾمٗمؾ، سمٓمٜمف وضمٕمؾ يمٗمف - احلدي٨م رواة أطمد - قمقن سمـ ضمٕمٗمر

 يمت٤مب» قمغم شمٕمٚمٞم٘مل ذم سمٞمٜمتف يمام صحٞمح طمدي٨م وهق وهمػمه، داود أبق أظمرضمف. ومقق

ش داود أيب صحٞمح» ذم صمؿ ،ش3125 احلدي٨م رىمؿ» اإلؿمٌٞمكم احلؼ ًمٕمٌدش إطمٙم٤مم

 سمـ إؾمح٤مق وم٘م٤مل سمف، اًمٕمٛمؾ إمم وذه٥م ٟمٗمًف أمحد اإلُم٤مم سمف اطمت٩م وىمدش 421»

 اًمّمالة؟ ذم وهؿ اًم٘مقم، قمغم شمًٚمؿ: ىمٚم٧مش: 66 صش »اعم٤ًمئؾ» ذم اعمروزي ُمٜمّمقر

 ىم٤مل. يِمػم يم٤من: ىم٤مل يرد؟ يم٤من يمٞمػ: قمٛمر اسمـ ؾم٠مخف طملم سمالل ىمّم٦م ومذيمر ٟمٕمؿ،: ىم٤مل

 ش.  ىم٤مل يمام إؾمح٤مق ىم٤مل: »اعمروزي

 (.216-211/ 3/6)اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الصالة أثـاء الؽالم حؽؿ دم العؾؿ أهؾ خالف

 .إلصالطمٝم٤م قم٤مُمدًا6 اًمّمالة ذم ًمٚمتٙمٚمؿ أبح٨م أن يَمَٚمٗمتٜمل ىمد يمٜم٧م :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ أي :الشقخ

 وٓ ذًمؽ جيقز أنف ُم٤مًمؽ، اإلُم٤مم قمٜمد أىمقال ذم أن ؿمٞمخٜم٤م ي٤م ومقضمدت :مداخؾة

د ًُ  ش.اعمدوٟم٦م» ذمش ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم» ىمقل وهذا صالشمف، شَمْٗم



 21 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمٙمؿ اًمٙمالم ذم اًمّمالة 

 .اًمٞمقم ٕطمد ذًمؽ جيقز ٓ: ىم٤مل ىُمَرة أبق رواه اًمذي أظمر ىمقًمف أُم٤م 

ق أنفش اًم٘م٤مؾمؿ ٓسمـ» صم٤مًم٨م ىمقل هٜم٤مك   ومٞمٝم٤م اًمٙمالم ومٞمجقز اجلامقم٦م سملم ُيَٗمر 

 شمٙمٚمؿ وم٢مذا اًمّمالة، ظم٤مرج هق ُمـ وأقمٚمٛمف ؾمٝم٤م وم٢مذا اعمٜمٗمرد، ويٛمٜمع اًمّمالة، إلصالح

 إصالح قمٚم٦م ًمقضمقد آظمرون6ش اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ» يقاومؼ ومل صالشمف، سمٓمٚم٧م اًمث٤مين ُمٕمف

 .اجلامقم٦م و ًمٚمٛمٜمٗمرد اًمّمالة

 صالشمف6 ذم اإلٟم٤ًمن سمف شمٙمٚمؿ ُم٤م: وم٘م٤ملش إثرم»  رواي٦م ذم أمحد اإلُم٤مم قمٜمد أُم٤م 

 .قمٚمٞمف ومًدت ذًمؽ سمٖمػم شمٙمٚمؿ وم٢من صالشمف، قمٚمٞمف شمٗمًد مل إلصالطمٝم٤م

 ذي ىمّم٦م ذم ي٘مقل طمٜمٌؾ سمـ أمحد ؾمٛمٕم٧م -إثرم أي-:  آظمر ُمقوع ذم وىم٤مل 

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وشمٙمٚمؿ ىمٍمت، ىمد اًمّمالة أن يرى وهق اًمٞمديـ، ذو شَمَٙمَٚمؿ إٟمام: اًمٞمديـ

 .ُيـجٞمٌقه أن قمٚمٞمٝمؿ يم٤من سم٠منف وم٠مضم٤مسمقه اًم٘مقم ومٙمٚمؿ اًمٞمديـ، ذي ًم٘مقل دومع وهق

 سَمُٓمٚم٧م ؾم٤مهٞم٤مً  أو قم٤مُمداً  شمٙمٚمؿ ومٞمٛمـش طمٜمٌؾ سمـ أمحد» ُمذه٥م أنش اخلرىمك» وذيمر 

 .صالشمف

 .صالشمف شمٌٓمؾ مل صالشمف عمّمٚمح٦م شمٙمٚمؿ إذا وم٢مٟمف ظم٤مص٦م، اإلُم٤مم إٓ 

 مم٤م اعمّمكم إًمٞمف حيت٤مج ُم٤م يمؾ ذم اًمّمالة، ذم اًمٙمالم إجي٤مز ومٛمذهٌف إوزاقمل وأُم٤م 

 .سمف يٚمزم

 مل اًمٕمٍم، إهن٤م سم٤مًمٕمٍم، اًم٘مراءة ذم ضمٝمر إلُم٤مم ىم٤مل رضمالً  أن ًمق: إوزاقمل ىم٤مل 

 .رء قمٚمٞمف يٙمـ

 أو إًمٞمف، اٟمٍمف أو سمف، ومّم٤مح سمئر، ذم يً٘مط أن يريد همالم إمم ٟمٔمر وًمق: ىم٤مل 

 .سم٠مس سمذًمؽ يٙمـ مل ضمذسمف،

ش ىمرة أيب» رواي٦م ذمش ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم» ىمقل ُمثؾ ي٘مقل وم٢مٟمفش اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم» أُم٤م

 .اًمٞمقم أطمد ذًمؽ يٗمٕمؾ ٓ أن: يٕمٜمل

ده٤م اًمّمالة ذم اًمٙمالم أن إمم ومذهٌقا  وأصح٤مسُمف طمٜمٞمٗم٦م أبق وأُم٤م  ًِ  طم٤مل أي   قمغم ُيْٗم

 .ذًمؽ همػم أو يم٤من اًمّمالة إلصالح قمٛمدًا، أو ؾمٝمقاً  يم٤من
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 وم٠مومًده٤م مت٤مُمٝم٤م، ىمٌؾ ؾم٤مهٞم٤مً  ومٞمٝم٤م اًمًالم ذم طمٜمٞمٗم٦م أبق أصح٤مب واظمتٚمػ 

 .ُيْٗمًده٤م مل وسمٕمْمٝمؿ سمٕمْمٝمؿ

 اًم٘مقل اًمؼم قمٌد اسمـ ورضمحش اًمؼم قمٌد ٓسمـ اًمتٛمٞمٝمد» ُمـ ٟم٘مٚمتف اًمٙمالم وهذا 

 هذا صالشمف، شمٗمًد وٓ اًمٙمالم جيقز: أي اًم٘م٤مؾمؿ، اسمـ سمراوي٦م ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم ىمقل إول

 .اًمتٛمٝمٞمد يمت٤مسمف ذم اًمؼم قمٌد اسمـ اإلُم٤مم َرضَمحف ُم٤م

 .ؿمٞمخ ي٤م ًمدي ُم٤م هذا

 .ظمػماً  اهلل ضمزاك :الشقخ

 .وإي٤مك :مداخؾة

 إوزاقمل؟ ىمقل ُمع يٚمت٘مل اًمؼم قمٌد اسمـ َرضَمحف اًمذي :الشقخ

 ...هذا ذم شَمَقؾَمع إوزاقمل :مداخؾة

 قمٜمف؟ يٗمؽمق أم ُمٕمف يٚمت٘مل شمْم٤ميؼ، أم شمقؾَمع أؾم٠مخؽ ٓ أن٤م :الشقخ

 .ٟم٘مٓم٦م ذم ُمٕمف يٚمت٘مل :مداخؾة

 وهل؟ هق، هذا :الشقخ

 .ذًمؽ ذم اًمٙمالم ُمـ ُم٤مٟمع ٓ اًمّمالة إلصالح أنف وهل :مداخؾة

: ًمف ىم٤مل ذيمره، ؾمٌؼ اًمذي يم٤معمث٤مل اًمّمالة إلصالح أجْم٤ًم، واوح ًمٞمس :الشقخ

 اًمؼم؟ قمٌد اسمـ جيٞمزه هذا دمٝمر، ومال اًمٕمٍم شمّمكم أن٧م

 .اًمؼم قمٌد اسمـ جيٞمزه هذا ٟمٕمؿ، :مداخؾة

 ذم هق اًمذي إُم٤مُمف اعمّمكم خم٤مـم٦ٌم ًمٞمس إٟمام هق ذهٜمل، ذم ىم٤مئؿ اًمذي :الشقخ

 ذًمؽ قمغم يدل يمام ؾمٝمقاً، اإلُم٤مم أومًده٤م اًمتل اًمّمالة إلصالح هق وإٟمام ٓ، اًمّمالة

 .ُمٕمٜم٤مه ذم وُم٤م اًمٞمديـ ذي طمدي٨م
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 أقمٛمك رضمالً  رأى أظمر واعمث٤مل اعمث٤مل أُم٤م سمف، وٟم٘مٓمع ٟمٕمت٘مده ٟمحـ اًمذي ومٝمذا 

 إُمر هذا ومٛمثؾ صالشمف، ذم ويٛميض ُمثالً  واًمٌئر إي٤مك ًمف ومٞم٘مقل اًمٌئر، ذم ي٘مع يٙم٤مد

 .سمف واإلومت٤مء قمٚمٞمف آقمتامد يّمٚمح دًمٞمالً  ىمرأت ومٞمام وضمدت ومٝمؾ دًمٞمؾ، إمم حيت٤مج

 ُمذه٥م شمرضمٞمح قمـ دوم٤مقمف ذم اًمؼم قمٌد اسمـ ىمقل ًمؽ وأن٘مؾ هذا، أضمد مل :مداخؾة

 .وم٘مط اًمّمالة إصالح ذم ُم٤مًمؽ

 .شمٗمْمؾ :الشقخ

 قم٤مُمدًا، اًمّمالة ذم اًمٙمالم شُمـِجٞمزون وم٢مٟمٙمؿ: ىمٞمؾ وم٢من: اًمؼم قمٌد اسمـ ىم٤مل :مداخؾة

 هُنِل ُم٤م قمغم ىمٞم٤مؾم٤مً  آظمر، سم٤مب ُمـ أضمزٟم٤مه: ذًمؽ ًم٘م٤مئؾ ىمٞمؾ إصالطمٝم٤م، ؿم٠من ذم يم٤من إذا

 ُمـ اعمّمكم أهمٗمٚمف ُم٤م قمغم ًمٚمتٜمٌٞمف وإسم٤مطمتف اًمّمالة، ُمـ ُمقوٕمف همػم ذم اًمتًٌٞمح ُمـ قمٜمف

 .أقمٚمؿ واهلل ًمذًمؽ، أجْم٤مً  اًمٞمديـ ذي سم٘مّم٦م واؾمتدًٓٓ  ُمًتدريمف ُمـ صالشمف

 .اًمؼم قمٌد اسمـ يمالم اٟمتٝمك

 اًمٙمالم قمٚمٞمف وم٤مًم٘مٞم٤مس ذيمر، اًمتًٌٞمح ٕن ٟم٤مهْم٦م6 طمج٦م يمالُمف ذم ًمٞمس :الشقخ

 .يّمٚمح ٓ اًمٕم٤مدي

 ؿمٞمخ؟ ي٤م شمرضمحقٟمف اًمذي ُم٤م ٟمٕمؿ، :مداخؾة

َتٗم٤مد ُم٤م آٟمٗم٤ًم، ًمؽ ىمٚمتف ُم٤م :الشقخ ًْ  ُمـ ؾَمَٚمؿ اإلُم٤مم إذا اًمٞمديـ، ذي طمدي٨م ُمـ ُي

ٌ ٝمقه، أن ظمٚمٗمف اعمّمٚملم ومٚمٌٕمض ؾم٤مهٞم٤ًم، اًمّمالة  اًمرؾمقل ومٕمؾ يمام يًتقوح أن وًمف ُيٜمَ

 .أجْم٤مً  همػمه٤م وذم اًمٞمديـ ذي ىمّم٦م ذم اًمًالم قمٚمٞمف

ٌَلَم  اًمّمالة، اٟمتٝم٧م إذا أُم٤م يمالم، ٓ اًمّمالة أثٜم٤مء: اًمٙمالم ظمالص٦م  هٜم٤مك أن وشَم

 شمٕمٚمؿ يمام ٕنف اًمّمالة6 أثٜم٤مء ذم ًمٞمس اًمّمالة، إلصالح اًمٙمالم6 جيقز ومحٞمٜمئذٍ  ٟم٘مّم٤ًم،

 ومال اًم٘م٤مقمدة، ظمالف قمغم ضم٤مء ُم٤م ويمؾ قمٜمف، ُمٜمٝمل اًمّمالة أثٜم٤مء ذم اًمٙمالم أن اًم٘م٤مقمدة

د  هٜم٤م؟ إمم اًمٙمالم ُمٗمٝمقم قمٜمده، ُيْقىَمػ وإٟمام قمٚمٞمف ُيزا

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة



 22   طمٙمؿ اًمٙمالم ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اًمٜمٝمل ُمـ ُمٕمٚمقم هق مم٤م ظمالف هذا اًمٞمديـ، ذي طمدي٨م أوم٤مده ُم٤م ومٛمثالً  :الشقخ

ٌَلّم  ومل اًمًالم، قمٚمٞمف وَأىَمّره وىمع دام ُم٤م وًمٙمـ اًمٙمالم، قمـ  ُمرة جيقز ٓ هذا أن ُي

 ُمـ ٟمًتثٜمٞمٝم٤م أن شمْمٓمرٟم٤م اًمتل اًمٗم٤مئدة ُمٜمف وم٤مؾمتٗمدٟم٤م احلٜمٗمل، اعمذه٥م هق يمام أظمرى

 .اًمّمالة ذم اًمٙمالم قمـ اًمٜمٝمل

 اعم٠ًمخ٦م هذه وهل ظم٤مص٦م، أدًم٦م قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمس أظمرى أُمقراً  هب٤م ُٟمْٚمِحؼ أن أُم٤م 

 ًمٚم٘م٤مقمدة ٟم٘مض ومٝمذا اًمّمالة، ذم اًمٙمالم قمـ اًمٜمٝمل ُمـ اًم٘م٤مقمدة خت٤مًمػ إظمرى

 .جيقز ٓ وهذا وسم٤مًم٘مٞم٤مس سم٤مًمرأي

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :مداخؾة

 .سم٤مرك وومٞمؽ :الشقخ

 (  11: 13: 11/ 014/واًمٜمقر اهلدى) 

 الصالة دم الؽالم حؽؿ

 وشمًٌٞمح شمٙمٌػم إٟمام اًمّمالة هذه إن» ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل طمدي٨م ؿمٞمخٜم٤م :مداخؾة

 يمٞمػش اًمٌنم يمالم ُمـ أو اًمٜم٤مس يمالم ُمـ رء ومٞمٝم٤م يّمٚمح ٓ وهتٚمٞمؾ، وحتٛمٞمد

 يمٚمامت؟ ؾم٧م سمجقاز اًمِم٤مومٕمٞم٦م سمٕمض أو اًمِم٤مومٕمل ىمٌؾ ُمـ اؾمتحًٜمتف اًمذي واًمقضمف

 آظمره، إمم.. وشمٕم٤مل وروح وأقمٓمل ظمذ اًمٜم٤مس، يمالم: ي٘مقل هق ٟمٕمؿ، أي :الشقخ

 ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ُمـ وىمع هذا اًمّمالة إصالح ومٞمف اًمذي اًمٙمالم أُم٤م اًمٜم٤مس، يمالم هذا

 .إًمٞمٝم٤م أذٟم٤م اًمذي اًمٞمديـ ذي ىمّم٦م

 يٙمـ مل اًمٙمالم هذا ًمٙمـ يمالم، ومٝمذا ٟمٕمؿ،: ىم٤مًمقا ش اًمٞمديـ؟ ذو َأَصدق: »هلؿ ىم٤مل 

ٌ فَ  اًمتل اًمّمالة إلصالح وإٟمام اًمٜم٤مس، يمٙمالم  ريمٕمتلم صغم أنف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُٟم

 .أرسمٕم٦م يّمكم أن ُمـ سمدل

 (11: 16: 13/ 111/ واًمٜمقر اهلدى) 



 23 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمٙمؿ اًمٙمالم ذم اًمّمالة 

 دم الؽالم جقاز عذ القديـ ذي بحديث االشتدالل حقل

 إلصالحفا الصالة

 اًمّمالة، إصالح ضمقاز قمغم اًمٞمديـ ذي سمحدي٨م آؾمتدٓل يّمح هؾ :مداخؾة

 همػم ُمًتٗمناً  ؾم٠مل اًمٞمديـ ذا وأن شمنميع، قمٍم يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٍم أن شمذيمرٟم٤م إذا

 سم٤محلٙمؿ؟ اجلٝمؾ قمغم ُيـْحَٛمؾ احلدي٨م هذا وأن اًمّمالة، سم٤مٟمتٝم٤مء طم٘مٞم٘م٦مً  قم٤ممل

 اًمٞمديـ سمذي ُمتٕمٚم٘م٦م ًمٞم٧ًم اعم٠ًمخ٦م إن إـمالىم٤ًم، ُمًت٘مٞمؿ همػم يمالم هذا :الشقخ

 أصدق: »سم٘مقًمف اًمّمح٤مسم٦م ؾم٠مل اًمذي اًمًالم قمٚمٞمف سمٜمٌّٞمف صمؿ سمف ُمتٕمٚم٘م٦م هل سمؾ ومح٥ًم،

١َمالش اًمٞمديـ؟ ذو ًُ  أن ٟمٗمؽمض ومٜمحـ ضم٤مهاًل، يم٤من اًمٞمديـ ذا أن ه٥م يمالم، اًمرؾمقل وم

ٌ ٝمف، سمؾ ضمٝمٚمف قمغم اجل٤مهؾ ي٘مر ٓ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل  ذم ذًمؽ ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ي٘مؾ ومل ُيٜمَ

 .اًم٘مّم٦م هذه

 اًمٞمديـ؟ ذو أصدق: »طمقًمف عمـ ىم٤مل طمٞمٜمام ؾم٤ميره أنف ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس قمغم 

 زُمـ يم٤من اًمزُمـ ٕن أُمره٤م6 اٟمتٝمك ىمْمٞم٦م هذه سم٠من وم٤مًم٘مقل: وًمذًمؽش ٟمٕمؿ: ىم٤مًمقا 

ٌَلم   شمنميع ضم٤مء ذًمؽ سمٕمد هؾ: ٟم٘مقل ومٜمحـ شمنميع،  ومال شَمَٙمّررت إذا اًم٘مْمٞم٦م هذه أن ُي

خ٧م، ىمد ٕهن٤م ُمٜمٝم٤م6 احلٙمؿ أظمذ جيقز ًِ  .إـمالىم٤مً  ذًمؽ ُمـ رء ي٠مت مل ُٟم

 ووع اهلل إن: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٠من شم٘مقل اًمتل اًمٕم٤مُم٦م اًمٜمّمقص ذًمؽ إمم يْم٤مف

 ش.قمٚمٞمف اؾمُتْٙمِرهقا  وُم٤م واًمٜمًٞم٤من اخلٓم٠م أُمتل قمـ

 أن إمم يْمٓمرٟم٤م سمدًمٞمؾ إٓ قمٚمٞمف، ُي١َماظمذ أّٓ  اعمًٚمؿ ومٞمف خيٓمئ ُم٤م يمؾ ذم وم٤مٕصؾ 

َتْثٜمَك اًمٕم٤مُم٦م اًم٘م٤مقمدة جيٕمؾ اًمدًمٞمؾ هذا: ٟم٘مقل ًْ  .ويمذا يمذا ُمٜمٝم٤م ُي

 إٟمام: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف يٕمٚمؿ ومٙمٚمٙمؿ ذب، أو رُمْم٤من ذم أيمؾ رضمؾ: ُمثالً  

 ش.وؾم٘م٤مه اهلل أـمٕمٛمف

 يمٗم٤مرة، وٓ قمٚمٞمف ىمْم٤مء ٓش وؾم٘م٤مه اهلل أـمٕمٛمف وم٢مٟمام ٟم٤مؾمٞم٤مً  ذب أو أيمؾ ُمـ»

 .ٟمز ٕنف ح٤مذا؟



 24   طمٙمؿ اًمٙمالم ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ش.واًمٜمًٞم٤من اخلٓم٠م أُمتل قمـ ووع اهلل إن: »اًم٤ًمسمؼ ًمٚمحدي٨م شمٗمّمٞمؾ وهذا 

 ُمـ يٜمتٝمل أن سمٕمد صالة يّمكم رضمؾ وَمُرَب  ُُمْْمَٓمِرَدة، ًمٞم٧ًم ىم٤مقمدة هذه ًمٙمـ 

 .ووقء همػم قمغم ـمٝم٤مرة، همػم قمغم يم٤من أنف يتٌلم اًمّمالة،

 ًمٚمّمالة شمقو٠م رضمؾ ُرَب  سمؾ اًمٌٜم٤مء، طم٤مًم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م احل٤مل قمـ احلٙمؿ خيتٚمػ هٜم٤م 

 صالشمف ومحٞمٜمئذٍ  سم٤مـماًل، يم٤من ٟم٤مىمّم٤ًم، يم٤من ووقءه أن سم٠مظمرى أو سمٓمري٘م٦مٍ  ًمف اٟمٙمِمػ صمؿ

 ىمدم فمٝمر قمغم يقُم٤مً  رأى ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن:»اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام سم٤مـمٚم٦م، سم٤مًمت٤مزم

 ش.صالشمؽ وأقمد ووقءك، وم٠مطمًـ ارضمع: »ًمف وم٘م٤مل عمٕم٦م، أطمدهؿ

َتْثٜمك طمٙمؿ هذا: إذاً  ًْ  وٓ ىم٤مقمدة هٜم٤مك يم٤من إذا: سم٤مظمتّم٤مر اًم٘م٤مقمدة، ُمـ ُي

 هٙمذا اعمًتثٜمٞم٤مت، ذم ُٟمْٕمِٛمٚمٝم٤م وٓ اعمًتثٜمٞم٤مت، همػم ذم إقمامهل٤م سملم ٟمجٛمع ُمًتثٜمٞم٤مت،

 قمغم اًمٕم٤مم اًمٜمص يٌ٘مك اًمٕم٤مُم٦م، اًمٜمّمقص ُمع اخل٤مص٦م سم٤مًمٜمّمقص يتٕمٚمؼ ومٞمام اًمٗم٘مف

 هبذا ُُمـَخّّمص اًمٕم٤مم اًمٜمص هذا: ٟم٘مقل ومحٞمٜمئذٍ  ذقمل، سمٜمص اؾْمُتْثٜمِل ومٞمام إٓ قمٛمقُمف

 .اخل٤مص اًمٜمص

 . اًم١ًمال هبذا يتٕمٚمؼ ومٞمام ٟم٘مقل هٙمذا

 (11: 16: 13/ 111/ واًمٜمقر اهلدى) 

 كاشًقا الصالة دم الؽالم حؽؿ

 ًمدى ُمٕمروف ٟم٤مؾمٞم٤ًم، رُمْم٤من ذم وأيمؾ ٟم٤مؾمٞم٤ًم، اًمّمالة ذم شمٙمٚمؿ[ رضمؾ] :الشقخ

 .وؾم٘م٤مه اهلل أـمٕمٛمف إٟمام ٟم٤مؾمٞم٤مً  رُمْم٤من ذم ًمأليمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم اجلٛمٞمع

 ذم اًمّم٤مئؿ هب٤م قمقُمؾ اًمتل اعمٕم٤مُمٚم٦م هذه ُيَٕم٤مُمؾ اًمّمالة، ذم ًمٚمٜم٤مد سم٤مًمٜم٦ًٌم ومٝمؾ

 صالشمؽ؟ سمٓمٚم٧م: ي٘م٤مل أم قمٚمٞمف، سم٠مس ٓ: ومٞم٘م٤مل ٟم٤مؾمٞم٤ًم، أيمؾ طمٞم٨م رُمْم٤من،

 ُمـ واًمِم٤مومٕمٞم٦م واوم٘مٝمؿ، وُمـ ضمٝم٦م ُمـ احلٜمٗمٞم٦م قمٚمامء سملم ـمقيؾ ظمالف ذم هٜم٤م

 اخلٓم٠م أُمتل قمـ َرومع اهلل إن: »احلدي٨م سمٞمٗمنوا احلٜمٗمٞم٦م واوم٘مٝمؿ، وُمـ أظمرى ضمٝم٦م



 25 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمٙمؿ اًمٙمالم ذم اًمّمالة 

: سمٞم٘مقًمقا  وهمػمهؿ اًمِمقاومٕم٦م أظمروي٦م، ُم١ماظمذة ٟمٗملش قمٚمٞمف اؾمُتٙمرهقا  وُم٤م واًمٜمًٞم٤من،

 .ُمٓمٚمؼ اًمٜمص. ٓ

 ذم ي١ماظمذ إٟمف اًم٘م٤مقمدة سمٞم٘مقًمقا  إطمٜم٤مف اًمٓم٤مئٗمتلم؟ سملم اخلالف صمٛمرة هق ُم٤م 

 ًمٜمص، إٓ اًمدٟمٞم٤م ذم ي١ماظمذ أنف إصؾ قمٚمٞمف، ُمتٗمؼ أُمر هذا أظمرة، ذم ًمٞمس اًمدٟمٞم٤م

 أن ؿمؽ وٓ سمٜمص، إٓ اًمدٟمٞم٤م ذم ُي١َماظمذ ٓ أن إصؾ: ي٘مقًمقا  سم٤مًمٕمٙمس اًمِمقاومع

 دًمٞمؾ قمٜمدهؿ ومٞمف ُم٤م إطمٜم٤مف ٕن قمٚمٞمف6 وُمـ اًمِمقاومٕم٦م هؿ سم٤محلؼ اًمٜم٤مس أؾمٕمد

 ظمالف ٟمص ضم٤مء إذا إٓ اًمدٟمٞم٤م، ذم ُي١َماظمذ أن إصؾ أنف وهق إصؾ، هذا ي١ميدوا

 .ي١ماظمذ ومال إصؾ، هذا

 ٟمحـ: ي٘مقًمقا  ٟم٤مؾمٞم٤مً  أومٓمر اًمذي اًمّم٤مئؿ ُمقوقع ذم اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمع سمٞمٚمت٘مقا  وهؿ 

 ٟمص، ومٞمف ًمٞمس ومٞمام ًمٙمـ صحٞمح، صٞم٤مُمف إٟمف: سمٜم٘مقل ظم٤مص، ٟمص ومٞمف سمٜمتٙمٚمؿ، ُم٤م هٜم٤م

 .اعم١ماظمذة قمٜمدهؿ إصؾ

 .ًمٜمص إٓ ُي١ماظمذ ٓ أن إصؾ: سمٞم٘مقًمقا  اًمٕمٙمس قمغم اًمِمقاومع 

 ضم٤مهالً  اجلٜم٤مسم٦م أثر وضمد صمؿ صغم، رضمؾ: سمٜم٘مقل ٟمرضمع اًمتٗمّمٞمؾ، هذا قمرومٜم٤م إذا 

 إٓ اًمّمالة سمٜمٕمٞمد ُم٤م اًمِمقاومٕم٦م، ىم٤مقمدة ـمٌ٘مٜم٤م إذا ٓ؟ أم اًمّمالة يٕمٞمد يٗمٕمؾ، ُم٤مذا ٟم٤مؾمٞم٤مً 

 ذم اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ٕنف اًمٜمص6 ُوضمد ٟمٕمؿ: ٟمحـ ٟم٘مقل اًمٜمص، ُوضِمد ومٝمؾ ًمٜمص،

: ُمٕمٜم٤مه٤م يمٚمٛم٦م وم٘م٤مل آطمتالم أثر صمقسمف ذم وضمد صمؿ اًمٗمجر، صالة سم٤مًمٜم٤مس صغم ظمالومتف

 ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م أو اح٤مء سمٞمٙمثر أو ؿمٝمقة يٕمٛمؾ اًمِمحؿ واًمٔم٤مهر اًمِمحؿ، سم٠ميمؾ اسمتٚمٞمٜم٤م اٟمف

 . اًمّمالة ُيٕمٞمدوا أن اًمٜم٤مس ي٠مُمر ومل اًمّمالة، وأقم٤مد اهمتًؾ ومٝمق

 اًم٘م٤مقمدة ُمع ُم٤مر اًمِم٤مومٕمل، اعمذه٥م طم٥ًم اًم٘م٤مقمدة ُمـ ُمًتثٜم٤مه هذه: إذاً 

 .ٟم٤مؾمٞم٤مً  اًمّمالة ذم شمٙمٚمؿ اًمٜم٤مد، هلذا ٟمرضمع احلٜمٗمل، اعمذه٥م طم٥ًم

: سمٞم٘مقل اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة يتٌٜمك يم٤من إن اًمٗم٘مٞمف سمٞمتٌٜم٤مه٤م اًمكم   اًم٘م٤مقمدة طم٥ًم ومٝمٜم٤م 

 ومٞمف ُم٤م ٕنف سم٤مـمٚم٦م6 صالشمف: سمٞم٘مقل إطمٜم٤مف ىم٤مقمدة سمٞمتٌٜمك يم٤من إن. صحٞمح٦م صالشمف

ح، ظم٤مص ٟمص ٌْٓمؾ، ظم٤مص ٟمص أو ُيَّمح   .ًمٚم٘مقاقمد رضمقع اعم٠ًمخ٦م إٟمام ُي



 31   طمٙمؿ اًمٙمالم ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 أو اًمّمالة سمٞمٕمٞمد ومام يمذا، صغم اإلٟم٤ًمن إذا هٜم٤م َيِرد ٓ: يمٚمف هذا ُمـ وم٤مًمِم٤مهد 

 قمٚمٞمف ىمقًمف ىم٤مقمدة شمٌٜمٞمٜم٤م إن ىم٤مقمدة، شمٌٜمل ىمْمٞم٦م اًم٘مْمٞم٦م ٕن ذًمؽ6 ؿم٤مسمف ُم٤م أو سمٞمٌٜمل

 ش.واًمٜمًٞم٤من اخلٓم٠م أُمتل قمـ ُرومع: »اإلـمالق قمغم اًمًالم

 ٕنف قمٚمٞمف، إقم٤مدة ٓ هذا ٟم٤مؾمٞم٤ًم، اًمّمالة ذم شمٙمٚمؿ اًمذي هذا: سمٜم٘مقل ومٜمحـ  

 .سم٤محلدي٨م سم٤مًم٘م٤مقمدة اعم١ماظمذة قمٜمف ُمرومقع

 شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ي٘مقل يمام هذه: يٕمٜمل سم٤مًمٜمص، ٟم٘مقل سم٤مإلقم٤مدة ي٠مُمر ٟمص ومٞمف يم٤من إذا 

 ذم وإصؾ ًمٜمص، إٓ اعمٜمع اًمٕم٤ٌمدات ذم إصؾ: ُمٝمؿ صم٤مين ُمقوقع ذم اهلل رمحف

 قمغم شم٘مقم اًمنميٕم٦م ذًمؽ وقمغم ضمدًا، قمٔمٞمؿ رء هذا ًمٜمص، إٓ اإلسم٤مطم٦م اًمٕم٤مدات

 .اجلزئٞم٤مت هذه ضمزئٞم٤مت قمغم صمؿ اًم٘مقاقمد

َتْثٜمك ختتٚمػ أن وإُم٤م هق، ومٜمٕمؿ اًم٘م٤مقمدة ُمع شمٚمت٘مل أن إُم٤م  ًْ  ُمـ اجلزئٞم٤مت هذه ومُت

 .اًم٘م٤مقمدة

 (  11: 63: 31/ 314/ واًمٜمقر اهلدى) 

 الصالة دم الؽالم حؽؿ

ٌْٓمِٚمٝم٤م، سم٤مٓشمٗم٤مق ُمٕمٚمقم هق يمام اًمّمالة ذم اًمٙمالم :الشقخ  اعمتٕمٚمؼ اًمٙمالم إٓ ُي

 .اًمٞمديـ ذو طمدي٨م سمدًمٞمؾ يٌٓمٚمٝم٤م، ٓ ومٝمق اًمّمالة، سم٢مصالح

 ( 11: 00: 16/ 111/ واًمٜمقر اهلدى)  

 الصالة دم إصارة السالم

 احلدي٨م ذم صمؿ سمرأؾمف، أؿم٤مر ىمد إُمر سمداي٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل أن ذيمرت :مداخؾة

 أنف إصؾ قمغم سم٘مٞم٧م أو ُمٜمًقظم٦م، سم٤مًمرأس اإلؿم٤مرة أن ٟمٗمٝمؿ هؾ سمٞمده، أؿم٤مر اًمث٤مين

  جيقز؟



 33 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمٙمؿ اًمٙمالم ذم اًمّمالة 

 أُمث٤مًمٜم٤م، ُمـ اًمٕمٚمؿ ـمالب قمغم خيٗمك ٓ يمام اًمٜمًخ ٟمًخ، هٜم٤مك ًمٞمس.. :الشقخ

 اسمـ ي٘مقل يمام هق وإٟمام شمٕم٤مرض، هٜم٤مك يٙمقن ٓ طمٞمٜمام أُم٤م اًمتٕم٤مرض، وضمقد قمٜمد يٙمقن

 .اًمتْم٤مد اظمتالف ُمـ وًمٞمس اًمتٜمقع، اظمتالف ُمـ هذا: اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م

 ذم اًمًالم رد ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ذقمف اًمذي اًمَتٜمِْقيع هذا إن: أىمقل أن٤م سمؾ 

 ُأُمر ىمد اًمذي سم٤معمّمكم وأخٞمؼ أخٓمػ سم٤مًمرأس اإلؿم٤مرة ٕن سم٤مًمٖم٦م6 طِمْٙمَٛم٦م ومٞمف اًمّمالة

 اهلل ريض ؾمٛمرة سمـ ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ضم٤مء يمام اًمًالم قمٚمٞمف سم٘مقًمف

 قمٚمٞمف هلؿ وم٘م٤مل سم٠مجديٜم٤م، أذٟم٤م وؾَمَٚمٛمٜم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وراء صٚمٞمٜم٤م إذا يمٜم٤م: » ىم٤مل قمٜمف شمٕم٤ممم

 يم٠مهن٤م ،شؿمٛمس ظمٞمؾ أذٟم٤مب يم٠مهن٤م أجديٙمؿ راومٕمل أرايمؿ ُم٤مزم: »واًمًالم اًمّمالة

 مت٤ممش اًمّمالة ذم اؾمٙمٜمقا : »أن هيٛمٜم٤م اًمذي وهذا رواي٦م، وذم ؿمٛمس، ظمٞمؾ أذٟم٤مب

 اًمًالم: وي٘مقل يٛمٞمٜم٤مً  يٚمتٗم٧م أن أظمٞمف قمغم ؾمٚمؿ إذا أطمديمؿ يٙمٗمل إٟمام: »اًمرواي٦م

 ش.اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم وي٤ًمراً  اهلل، ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ

 ذم شمتٕم٤مـمقا  ٓ: أيش اًمّمالة ذم اؾمٙمٜمقا : »اًمِم٤مهد هل إظمرى اًمرواي٦م ًمٙمـ 

 ذم اؾمٙمٜمقا » اًمّمالة، ذم واًمًٙمقن اخلِمقع ُمع شمتٜم٤مؾم٥م وٓ شمٚمٞمؼ ٓ طمريم٤مت اًمّمالة

 ش.اًمّمالة

 ي٠ميت أن ُم٤م سمح٤مضم٦م يم٤من أو اوٓمر، إذا اعمًٚمؿ أن: اًمنمقمٞم٦م اًم٘مقاقمد ومٛمـ وطمٞمٜمئذٍ 

 مم٤م احلريم٦م ُمـ سم٠مىمؾ ي٠ميت أن ومٞمٜمٌٖمل وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل يدي سملم ىم٤مئؿ وهق ُم٤م، سمحريم٦م

ؼ  .ورهمٌتف ىمّمده ًمف ُيـَح٘م 

 اًمًالم: وىم٤مل اًم٘مٌٚم٦م ُمـ إًمٞمف اًمرضمؾ أىمٌؾ ُيَّمٚم ـل رضمالً  أن أن أتّمقر وأن٤م 

 سم٤مًمرأس إؿم٤مرة وإٟمام يده، يرومع سم٤معمروطم٦م هٙمذا ًمف يٕمٛمؾ أن داقمل ذم ُم٤م قمٚمٞمٙمؿ،

 .إُمر واٟمتٝمك

 قمٚمٞمٙمؿ، اًمًالم: وىم٤مل اًمّمٗمقف وراء ُمـ رضمؾ دظمؾ إذا مت٤مُم٤ًم، اًمٕمٙمس أن يمام 

 ذم وىمع اًمًالم أن يٗمٝمؿ طمتك اًمَٕمَٚمؿ قمـ يرومع هٙمذا، ويٕمٛمؾ يده يرومع أن يٙمٗمل ُم٤م

ة اإلؿم٤مرة سمرومع قمٜمف أضمٌٜم٤مك ىمد وٟمحـ ُمنموقم٤ًم، حمٚمف  .واعمُْٗمِّمَح٦م اعمَُٕمؼم 



 36   طمٙمؿ اًمٙمالم ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

ٜمَتلم ُمـ ًمٙمؾ: وم٢مذاً   ًُّ  حمٚمٝم٤م سم٤مًمٞمد واإلؿم٤مرة سم٤مًمرأس اإلؿم٤مرة وهل اًمٗمٕمٚمٞمتلم اًم

 .اًمّمالة ذم اعمٜم٤مؾم٥م

 ( 11: 66: 05/ 103/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ادصيل عذ السالم إلؼاء

 ذور ُمـ شمٕم٤ممم سم٤مهلل وٟمٕمقذ وٟمًتٖمٗمره وٟمًتٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل احلٛمد إن :الشقخ

 ًمف، ه٤مدي ومال يْمٚمؾ وُمـ ًمف، ُمْمؾ ومال اهلل هيده ُمـ أقمامًمٜم٤م، ؾمٞمئ٤مت وُمـ أنٗمًٜم٤م

 .ورؾمقًمف قمٌده حمٛمًدا أن وأؿمٝمد ًمف، ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓ أن وأؿمٝمد

٤َم َي٤م▬ ـَ  َأهيُّ ـَ  َوٓ شُمَ٘م٤مشمِفِ  طَمَؼ  اّلَِلَ  اشَمُ٘مقا  آَُمٜمُقا  اًَمِذي َٓ  مَتُقشُم ٚمُِٛمقنَ  َوَأنُْتؿْ  إِ ًْ  آل♂ ]ُُم

 .[316:قمٛمران

٤َم َي٤م▬ ـْ  ظَمَٚمَ٘مُٙمؿْ  اًَمِذي َرسَمُٙمؿُ  اشَمُ٘مقا  اًمٜم٤َمُس  َأهيُّ  َزْوضَمَٝم٤م ُِمٜمَْٝم٤م َوظَمَٚمَؼ  َواطِمَدةٍ  َٟمْٗمسٍ  ُِم

ًٓ  ُِمٜمُْٝماَم  َوسَم٨َم  ٤مءً  يَمثػًِما  ِرضَم٤م ًَ
٤مَءًُمقنَ  اًَمِذي اّلَِلَ  ُ٘مقا َواشمَ  َوٟمِ ًَ  يَم٤منَ  اّلَِلَ  إِنَ  َوإَْرطَم٤ممَ  سمِفِ  شَم

٤ًٌم قَمَٚمٞمُْٙمؿْ   .[3:اًمٜم٤ًمء♂ ]َرىمِٞم

٤َم َي٤م▬ ـَ  َأهيُّ ًٓ  َوىُمقًُمقا  اّلَِلَ  اشَمُ٘مقا  آَُمٜمُقا  اًَمِذي  َوَيْٖمِٗمرْ  َأقْماَمًَمُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  ُيّْمٚمِْح *  ؾَمِديًدا ىَمْق

ـْ  ُذُٟمقسَمُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ   .[33 - 31: إطمزاب♂ ]قَمٔمِٞماًم  وَمْقًزا وَم٤مزَ  وَمَ٘مدْ  َوَرؾُمقًَمفُ  اّلَِلَ  ُيٓمِعِ  َوَُم

 : سمٕمد أُم٤م

 حمدصم٤مهت٤م، إُمقر وذ ،ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد هدي اهلدي وظمػم اهلل، يمالم اًمٙمالم ظمػم وم٢من

 .اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م، سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م، حمدصم٦م ويمؾ

 ُمقضمزة شمٙمقن أن أرضمق يمٚمٛم٦مً  ُم٤ًمُمٕمٙمؿ قمغم أخ٘مل أن ٟمٗمز ذم أخ٘مل وم٘مد: وسمٕمد

 آؾمؿ هذا واًمذي اإلؾمالم، ؿمٕم٤مئر ُمـ ؿمٕمػمة هق اًمذي اًمًالم طمقل خمتٍمة،

 ذم اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم أظمرضمف اًمذي احلدي٨م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام اًمًالم

 اًمًالم: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ هريرة أيب قمـ اًمّمحٞمح سم٢مؾمٜم٤مده اعمٗمرد إدب يمت٤مسمف

 أظمر احلدي٨م ذم ضم٤مء وىمد ،شسمٞمٜمٙمؿ وم٠مومِمقه إرض ذم ووٕمف اهلل أؾمامء ُمـ اؾمؿ



 31 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمٙمؿ اًمٙمالم ذم اًمّمالة 

 رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل أجًْم٤م هريرة أيب طمدي٨م ُمـ صحٞمحف ذم ُمًٚمؿ اإلُم٤مم أظمرضمف اًمذي

 طمتك شم١مُمٜمقا  وٓ شم١مُمٜمقا، طمتك اجلٜم٦م شمدظمٚمقا  ٓ سمٞمده حمٛمد ٟمٗمس واًمذي: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 قمٚمٞمف ىمقًمفش  سمٞمٜمٙمؿ اًمًالم أومِمقا  حت٤مسمٌتؿ ومٕمٚمتٛمقه إذا رء قمغم أدًمٙمؿ أومال حت٤مسمقا،

 ُمـ اإليمث٤مر: يٕمٜملش سمٞمٜمٙمؿ اًمًالم أومِمقا : »احلدي٨م هذا آظمر ذم واًمًالم اًمّمالة

 ُمـ وم٢مٟمف إي٤مه ُمالىم٤مشمف قمٜمد وم٘مط ذًمؽ وًمٞمس اعمًٚمؿ أظمٞمف قمغم اًمًالم اعمًٚمؿ إًم٘م٤مء

 وهق أظمر احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام اعمًٚمؿ، قمغم اعمًٚمؿ طمؼ ُمـ هل اًمتل اًمقاضم٤ٌمت

 أدٟمدن أنش قمٚمٞمف ومًٚمؿ ًم٘مٞمتف إذا: مخس اعمًٚمؿ قمغم ًمٚمٛمًٚمؿ: »ُمًٚمؿ صحٞمح ذم أجًْم٤م

 صقرشملم قمغم وهق أٓ اًمٞمقم اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم أمهٚمف ؾمالم هق إٟمام اًمٌمء سمٕمض طمقًمف

 :اصمٜمتلم

 اخلروج قمٜمد سم٤مًمًالم شمتٕمٚمؼ وإظمرى اعمّمكم، قمغم سم٤مًمّمالة شمتٕمٚمؼ :إحدامها

 .اعمجٚمس ُمـ

 ذم اًم٘م٤مئٛملم قمغم أو اًمّمالة، ذم اًم٘م٤مئؿ قمغم اًمًالم إًم٘م٤مء وهل: إومم اعم٠ًمخ٦م أُم٤م

 شمٜمٗمع واًمذيمرى هب٤م أذيمر أن وم٠مطم٧ٌٌم وًمذًمؽ وقمٛماًل  قمٚماًم  ُمٝمجقرة ؾمٜم٦م ومٝمذه اًمّمالة،

 .اعم١مُمٜملم

 ُمًجدهؿ ذم إنّم٤مر يقًُم٤م زار أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صم٧ٌم ُم٤م اًمًالم إومِم٤مء ُمـ إن

 اًمًالم وأخ٘مقا  يّمكم ىم٤مئؿ وهق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم مج٤مقم٦م دظمؾ يمٚمام ومٙم٤من ىم٤ٌمء، ُمًجد

 سمرىم٤من، سمـ ضمٕمٗمر وهق احلدي٨م راوي ي٘مقل سمٞمده، إؿم٤مرةً  قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ومرد قمٚمٞمف

 جيٕمؾ سمٙمٗمف يِمػم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٠من: وم٠مضم٤مب يّمكم؟ وهق اًمًالم يرد يم٤من يمٞمػ: وم٘مٚمٜم٤م

 هذه هٙمذا، ىم٤مل قمٚمٞمف ُمًٚمؿ دظمؾ يمٚمام اًمًامء، إمم وفمٝمره٤م إرض إمم يمٗمف سمٓمـ

ًٓ  اعمّمكم يم٤من وح٤م ًمٗمًٔم٤م، قمٚمٞمف اعمًٚمؿ ؾمالم سم٤مًمّمالة اعمِمتٖمؾ رد هل احلريم٦م  ُمِمٖمق

 يرد أن يًتٓمٞمع ٓ يم٤من ريمـ، ًمٙمؾ اعمٜم٤مؾم٥م اًمتًٌٞمح أو اًم٘مرآن شمالوة ُمـ ومٞمف هق سمام

 .سمٚمٗمٔمف اًمًالم

 اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ قمـ ضم٤مء وم٘مد اإلؾمالم، أول ذم ُمنموقًم٤م ذًمؽ يم٤من وإن

 اعمديٜم٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ًم٘مل ُم٤م أول ويم٤من احلٌِم٦م إمم هجرشمف ُمـ رضمع ح٤م أنف قمٜمف شمٕم٤ممم
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 ومقضمئ قمٜمف اهلل ريض وًمٙمٜمف اًمقاضم٥م، هق يمام ًمٗمًٔم٤م اًمًالم قمٚمٞمف وم٠مخ٘مك يّمكم وضمده

 إًمٞمف أؿم٤مر وإٟمام ًمٗمًٔم٤م اًمًالم قمٚمٞمف يرد مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن وذًمؽ طم٤ًٌمٟمف6 ذم يٙمـ مل سمام

 ٟمٗمًف حيدث سمٕمد وُم٤م ىمرب ُم٤م وم٠مظمذين: ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد ىم٤مل هٙمذا، إؿم٤مرةً  سمرأؾمف

 قمكم يرد مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن طمتك ارشمٙم٧ٌم ُم٤مذا.. ضمٜمٞم٧م ُم٤مذا شمرى: ي٘مقل يت٤ًمءل

 يِم٤مء ُم٤م أُمره ذم حيدث اهلل إن: »ىم٤مل اًمّمالة، ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٚمؿ ومٚمام اًمًالم،

 اعمّمكم قمغم اعمًٚمؿ سملم اًمٙمالم هذا يم٤من وم٘مدش اًمّمالة ذم يمالم ٓ أن أطمدث مم٤م وإن

 ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمف ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد وم٤مرق هٙمذا ًمٗمًٔم٤م، رده يم٤من سم٤مًمًالم اعمّمكم رد وسملم

 .احلٌِم٦م إمم ه٤مضمر طمٞمٜمام

 قمٝمده وهق وم٤مرىمف أن سمٕمد ُمرة ٕول ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمـ رآه ُم٤م ُمٗم٤مضمئ٦م ومٙم٤مٟم٧م ومٚمذًمؽ

 حيرم مل اًمتل إطمٙم٤مم ُمـ اًمٙمالم أن ذًمؽ ًمٗمًٔم٤م6 اًمّمالة ذم اًمًالم يرد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٠من

 طمرم وإٟمام سم٤مًمّمالة، أُمروا طمٞمٜمام اًمّمالة ذم اعمحرم ُمـ يٙمـ مل: أي ومقًرا، اًمّمالة ذم

 يدري وٓ ىم٤مئٛم٦م، اًمّمالة ومٞمجد اعمًجد يدظمؾ اعمّمكم يم٤من ًم٘مد طمتك سمٕمد ومٞمام اًمٙمالم

 أي: يّمكم ىم٤مئاًم  يم٤من ُمـ وي٠ًمل اًمّمػ ذم ومٞم٘مػ اًمث٤مٟمٞم٦م، أو إومم هل اًمريمٕم٦م هذه

 اًمريمٕم٦م هل أو إومم، اًمريمٕم٦م هذه: ومٞمجٞمٌف اًمّمالة، حتريؿ ىمٌؾ هذا هذه؟ ريمٕم٦م

 اًمريمٕم٦م هبذه ي٠ميت إٟمف سمريمٕم٦م؟ اعمًٌقق هذا يٗمٕمؾ ُم٤مذا ريمٕم٦م وم٤مشمف ىمد يم٤من وم٢مذا اًمث٤مٟمٞم٦م،

 ذم اًمٙمالم حتريؿ ىمٌؾ إُمر أول ذم يم٤من هٙمذا صالشمف، ذم اإلُم٤مم يِم٤مرك صمؿ اًمٗم٤مئت٦م

 .اًمّمالة

.. يٗمٕمٚمقن يم٤مٟمقا  يمام يٗمٕمؾ ومٚمؿ قمٜمف اهلل ريض ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ يقم ذات دظمؾ أن إمم

 اًمّمالة ىمْمٞم٧م ح٤م صمؿ ،ملسو هيلع هللا ىلص سم٤مًمٜمٌل واىمتدى أطمرم وإٟمام ضم٤مٟمٌف قمغم يم٤من ُمـ ي٠ًمل مل

 ؾمٜم٦مً  ُمٕم٤مذ ًمٙمؿ ؾمـ ًم٘مد: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل اًمٗم٤مئت٦م، سم٤مًمريمٕم٦م وضم٤مء ىم٤مم

 يم٤مٟمقا  يمام اًمٗم٤مئت٦م سم٤مًمريمٕم٦م اعمًٌقق ي٠ميت أن إمم طم٤مضم٦م يٌؼ مل: أيش ومٕمؾ ُم٤م وم٤مومٕمٚمقا 

 قمٜمف، اهلل ريض ُمٕم٤مذ ومٕمؾ يمام يٗمٕمؾ أن وإٟمام اعمّمٚملم، ؾم١مال سمٕمد ىمٌؾ ُمـ يٗمٕمٚمقن

 اًمٌخ٤مري اًمِمٞمخلم سملم قمٚمٞمف اعمتٗمؼ احلدي٨م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أيمده مم٤م وهذا

 اًمًٙمٞمٜم٦م وقمٚمٞمٙمؿ وم٠متقه٤م اًمّمالة أتٞمتؿ إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي٤م طمٞم٨م وُمًٚمؿ
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 ومٕمؾ يمام: أيش وم٠ممتقا  وم٤مشمٙمؿ وُم٤م ومّمٚمقا  أدريمتؿ ومام شمًٕمقن، وأنتؿ شم٠متقه٤م وٓ واًمقىم٤مر،

 .قمٜمف اهلل ريض ُمٕم٤مذ

 ٕظمٞمف اًمرضمؾ ُمٙم٤معم٦م هق يم٤من اًمذي اًم٤ًمسمؼ احلٙمؿ إًمٖم٤مء ذم وضمؾ قمز اهلل وأنزل

  َوىُمقُُمقا : ▬وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف اهلل وم٠منزل اًمّمالة ذم
ِ
َ
ِ
: أي [614:اًمٌ٘مرة♂ ]ىَم٤مٟمِتلِمَ  ّلِل

 احلٙمؿ هذا يدريمقا  مل اًمذيـ اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض أن ويٌدو اًمّمالة، ذم يمالم ٓ ؾم٤ميمتلم،

 اًمتل اًم٘مديٛم٦م ُمٕمرومتف قمغم سم٘مل اًمّمالة، ذم يتٙمٚمؿ أن اعمّمكم ُمٜمع وهق أٓ اجلديد

 قمٚمٞمف أخ٘مك ح٤م وًمذًمؽ ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ُمًٕمقد اسمـ وم٤مرق قمٚمٞمٝم٤م واًمتل آٟمًٗم٤م، ذيمرٟم٤مه٤م

 .قمرومتٛمقه احلدي٨م وسم٘مٞم٦م ،ملسو هيلع هللا ىلص ًمٗمٔمف ُمـ اًمًالم رد يًٛمع أن ي٠مُمؾ يم٤من اًمًالم

 اًمّمالة، ذم يمالم ٓ أن وهق اجلديد احلٙمؿ هذا يدرك مل اًمّمح٤مسم٦م أطمد أن يٌدو

 همػم هذا وُمٕم٤موي٦م قمٜمف، اهلل ريض اًمًٚمٛمل احلٙمؿ سمـ ُمٕم٤موي٦م اًمّمح٤ميب سمذًمؽ أقمٜمل

 ُمٕم٤موي٦م شمٕمٚمٛمقن، يمام اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء سمٕمد ُمـ اخلٚمٞمٗم٦م إُمقي ؾمٗمٞم٤من أيب سمـ ُمٕم٤موي٦م

 ومٕمٓمس ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وراء يقًُم٤م صٚمٞم٧م: وم٘م٤مل ٟمٗمًف، قمـ حيدث اًمًٚمٛمل احلٙمؿ سمـ

 أقمٞمٜمٝمؿ سمٛم١مظمرة إًمٞمف ومٜمٔمروا إصؾ، قمغم هذا اهلل، يرمحؽ: ًمف وم٘مٚم٧م سمج٤مٟمٌل رضمؾ

 أُمٞم٤مه واصمٙمؾ: وم٘م٤مل إًمٞمف، اعمقضمٝم٦م اًمٜمٔمرات هذه ُمـ وجر اًمرضمؾ وًمٙمـ ًمف، ُمًٙمتلم

 ىم٤مل اهلل، يرمحؽ: ص٤مطمٌف ؿمٛم٧م ؿمٞمًئ٤م، ومٕمؾ ُم٤م أنف يٕمت٘مد هق! إزم؟ شمٜمٔمرون ًمٙمؿ ُم٤م

 رؾمقل ىم٣م ومٚمام: »ىم٤مل ًمف، ي٘مقًمقن اؾمٙم٧م أومخ٤مذهؿ، قمغم رضسًم٤م وم٠مظمذوا: ُمٕم٤موي٦م

 وإٟمام ؿمتٛمٜمل وٓ رضسمٜمل وٓ يمٝمرين وٓ ىمٝمرين ُم٤م ومقاهلل إزم، أىمٌؾ اًمّمالة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 يم٤من اًمذي اًمٙمالم: أيش اًمٜم٤مس يمالم ُمـ رء ومٞمٝم٤م يّمٚمح ٓ اًمّمالة هذه إن: »زم ىم٤مل

 شمًٌٞمح هل إٟمام اًمٜم٤مس، يمالم ُمـ رء ومٞمٝم٤م يّمٚمح ٓ اًمّمالة هذه إن»  ؾم٤مسمً٘م٤م ُم٤ٌمطًم٤م

 سمـ ُمٕم٤موي٦م اًمّمح٤ميب اًمرضمؾ هذا ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أدب هٙمذاش ىمرآن وشمالوة وحتٛمٞمد وشمٙمٌػم

 ومْماًل  اًم٘مرآن ذم سمف اح٠مُمقر وهق أٓ اجلديد احلٙمؿ قمٚمٞمف ظمٗمل اًمذي اًمًٚمٛمل احلٙمؿ

  َوىُمقُُمقا : ▬اًمًٜم٦م قمـ
ِ
َ
ِ
 .ُمٙم٤معم٦م ٓ ؾم٤ميمتلم: أي [614:اًمٌ٘مرة♂ ]ىَم٤مٟمِتلِمَ  ّلِل

 اًمٜمٌل إمم ُمٕم٤موي٦م شمقضمف ذم ٕن احلدي٨م6 هذا مت٤مم ٟمذيمر أن اًمٗم٤مئدة مت٤مم ُمـ وًمٕمؾ

 سم٤مجل٤مهؾ واًمٚمٓمػ اًمرومؼ واؾمتٕمامل احلًٜم٦م اًمؽمسمٞم٦م أثر سمٞم٤من إؾمئٚم٦م ُمـ سمٕمديد ملسو هيلع هللا ىلص
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 سمٕمد... يم٤من رضمؾ أن احلدي٨م هذا ُمـ ُم٣م ومٞمام ؾمٛمٕمتؿ وم٘مد اًمديـ، أطمٙم٤مم ًمٌٕمض

 قمغم رضهبؿ وُمـ إًمٞمف اًمّمح٤مسم٦م ٟمٔمرة ُمـ اًمّمالة ذم وم٤مطمًِم٤م ظمٓمًئ٤م أظمٓم٠م أنف قمرف أن

 ُم٘مٌاًل  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل رأى ومٚمام وم٤مطمًِم٤م، ظمٓمًئ٤م أظمٓم٠م أنف يمٚمف ذًمؽ ُمـ قمرف أومخ٤مذهؿ،

 ًمف ىم٤مل عمـ ـمٌٞمٕمٞم٦م اًمٜمتٞمج٦م وًمٙمـ ؾمٞميسمف،.. ؾمٞمِمتٛمف.. ؾمٞم١مٟمٌف أنف شمّمقر قمٚمٞمف،

 يٙمقن ىمد ُم٤م همػم يرى أن [0:اًم٘مٚمؿ♂ ]قَمٔمِٞمؿٍ  ظُمُٚمٍؼ  ًَمَٕمغم َوإَِٟمَؽ : ▬يمت٤مسمف ذم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك

 وٓ يمٝمرين وٓ ىمٝمرين ُم٤م ومقاهلل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أىمٌؾ ومٚمام: ىم٤مل وًمذًمؽ ذهٜمف، ذم ختٞمؾ

 يمالم ُمـ رء ومٞمٝم٤م يّمٚمح ٓ اًمّمالة هذه إن: »زم ىم٤مل وإٟمام ؿمتٛمٜمل وٓ رضسمٜمل

 ش.اًم٘مرآن وشمالوة وشمٙمٌػم وحتٛمٞمد شمًٌٞمح هل إٟمام اًمٜم٤مس،

 شمٚمق اًم١ًمال ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم يقضمف أظمذ اًمٙمريؿ اًمٜمٌقي اًمٚمٓمػ هذا وضمد طمٞمٜمام

 شمٚمؽ ذم وضمؾ قمز اهلل طمٙمؿ يٕمرف أن إمم سمح٤مضم٦م هق يٙمقن ىمد ُم٤م ًمٞمتدارك اًم١ًمال

 :اعم٤ًمئؾ

ًُم٤م ُمٜم٤م إن! اهلل رؾمقل ي٤م: ىمقًمف ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل ىم٤مًمف مم٤م ومٙم٤من  اًمٙمٝم٤من، ي٠متقن أىمقا

ًُم٤م ُمٜم٤م إن: ىم٤مل ،ششم٠متقهؿ ومال:»ىم٤مل  ُمٜم٤م إن: ىم٤مل ،شيّمدٟمٙمؿ ومال: »ىم٤مل يتٓمػمون، أىمقا

ًُم٤م : واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل سم٤مًمرُمؾ، اًميب يتٕم٤مـمقن يٕمٛمٚمقن: أي خيٓمقن، أىمقا

 اهلل، رؾمقل ي٤م: ىم٤مل ،شومذاك ظَمٓمف ظُمٓمف واومؼ ومٛمـ خيط إنٌٞم٤مء ُمـ ٟمٌل يم٤من ىمد»

 همٜمٛمل قمغم يقًُم٤م اًمذئ٥م ومًٓم٤م أطمد ذم زم همٜماًم  شمرقمك ضم٤مري٦م زم إن: ؾم١ماًمف آظمر وهذا

: يٕمٜمل: ي٘مقل رىم٦ٌم، قمتؼ وقمكم صٙم٦م، ومّمٙمٙمتٝم٤م اًمٌنم يٖمْم٥م يمام أهمْم٥م سمنم وأن٤م

 يٜمٗمٕمٜمل ومٝمؾ ضم٤مري٦م وقمٜمد رىم٦ٌم، قمتؼ وهق قمكم اًمذي اًمٜمذر هذا ذم أوذم أن أريد وم٠من٤م

 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل هب٤م ومج٤مء ،شه٤مهت٤م: »اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل أقمت٘مٝم٤م، أن

: ىم٤مًم٧مش أن٤م؟ ُمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل اًمًامء، ذم: ىم٤مًم٧مش اهلل؟ أجـ: »ًمٚمج٤مري٦م

 ش.ُم١مُمٜم٦م وم٢مهن٤م اقمت٘مٝم٤م: »ًمف وىم٤مل ؾمٞمده٤م إمم وم٤مًمتٗم٧م اهلل، رؾمقل أن٧م

 قمغم واًمتٕمٚمٞمؼ اًمٕمٔمٞمؿ احلدي٨م هذا ذح هق أن اًمقاىمع سمٓمٌٞمٕم٦م اًمٌح٨م ًمٞمس

شمف ُمـ وم٘مرة يمؾ  إمم وصؾ ويمٞمػ احلٙمؿ، شمًٚمًؾ يمٞمػ[ ًمٜمٕمرف] ذيمرشمف وإٟمام وم٘مرا

 إُمر أول ذم ىمٌؾ ُمـ ذًمؽ يم٤من سمٞمٜمام سم٤مًمٚمٗمظ، اًمًالم رد ذًمؽ وُمـ اًمٙمالم حترير
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 ح٤م أنف ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م إمم ٕقمقد احلدي٨م هذا أذح أن أريد ٓ ُمنموقًم٤م، ضم٤مئًزا 

 ُم٤م أظمذين: »ىم٤مل اًمٚمٗمٔمل سم٤مًمًالم اجلقاب يًٛمع ومل اًمًالم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم أخ٘مك

 ارشمٙمٌتف اًمذي ُم٤م! شمرى: سمٕمٞمد وُمـ ىمري٥م ُمـ يٗمٙمر أصٌح: يٕمٜملش سمٕمد وُم٤م ىمرب

 أن سمٕمد اجلقاب ومج٤مءه ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل اًمًالم قمكم يرد مل طمتك اًمنمع ومٞمف وظم٤مًمٗم٧م

 ىم٤مل يمام ديٜمف، ذم: أي أُمره، ذم حيدث اهلل إن: اًمّمالة ُمـ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ؾمٚمؿ

ش رد ومٝمق ُمٜمف ًمٞمس ُم٤م هذا أُمرٟم٤م ذم أطمدث ُمـ: »آظمر طمدي٨م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 يِم٤مء، ُم٤م أُمره ذم حيدث اهلل إن: »ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل

 ىمرب ُم٤م أظمذه اًمذي ُمًٕمقد ٓسمـ يٕمتذر ويم٠منفش اًمّمالة ذم يمالم أٓ أطمدث مم٤م وإن

 أرد مل وًمذًمؽ اًمّمالة، ذم يمالم أٓ وهق ضمديد طمٙمؿ ٟمزل ٕنف هيٛمٜمؽ6 ٓ سمٕمد وُم٤م

 .سم٤مإلؿم٤مرة ايمتٗمٞم٧م وإٟمام اًمًالم قمٚمٞمؽ

 اًمرُمز هل اإلؿم٤مرة هذه اًمٙمٚمٛم٦م، هذه ُمـ اًم٘مّمٞمد سمٞم٧م وهٜم٤م اإلؿم٤مرة، هذه

 قمغم اًمًالم أخ٘مك ومٛمـ ىمٌؾ، ُمـ ُمنموقًم٤م يم٤من اًمذي ًمٗمًٔم٤م اًمًالم رد قمـ واًمٌديؾ

 يم٤من إن اًمًالم، سم٢مطمدامه٤م يرد أن إؿم٤مرشملم ُمـ إؿم٤مرة أو طم٤مًمتلم، ُمـ طم٤مًم٦م ومٚمف اعمّمكم

 اًمداظمؾ ومدظمؾ سم٤معمّمٚملم ممتٚمًئ٤م يم٤من اًمذي اعم٤ٌمرك اعمًجد يمٝمذا ُمزدطمؿ ُمٙم٤من ذم

 أن ومٕمٚمٞمٝمؿ طمقًمف، ُمـ قمغم يًٚمؿ وإٟمام يمثػًما  صقشمف يرومع وٓ قمٚمٞمٙمؿ، اًمًالم: وىم٤مل

 ومحٞمٜمئذ اًمّمٗمقف وراء ُمـ اًمداظمؾ يٙمقن أن سملم ختتٚمػ اإلؿم٤مرة هذه سم٤مًمٞمد، يِمػموا

 ُمًٕمقد اسمـ قمغم أؿمٙمؾ ُم٤م اعمًٚمؿ قمغم يِمٙمٚمـ وٓ شمرى، طمتك اًمٞمد رومع يٜمٌٖمل

 رد ٕن إىمؾ6 قمغم سمٕمْمٝمؿ يدهؿ ومػمومٕمقن اًمًالم؟ قمكم يردوا مل ح٤مذا ومٞمت٤ًمءل

 ُمـ آت اعمًٚمؿ يم٤من وإن اًم٤ٌمىملم، قمـ ؾم٘مط اًمٌٕمض سمف ىم٤مم إذا يمٗم٤مي٦م، ومرض اًمًالم

ه سمحٞم٨م اًم٘مٌٚم٦م ٟمحق د يرومع أن ومٞمٙمٗمل سمدوره هق ويراهؿ اعمّمٚمقن يرا  هٙمذا يده اًمرا

 ًمف اًمًالم، وقمٚمٞمٙمؿ: وهق اًمٚمٗمظ قمـ اًمٌديؾ اًمًالم رد ًمٞمح٘مؼ اًمرومع ذم ي٤ٌمًمغ وٓ

 اإلؿم٤مرة هذه سمرأؾمف، إؿم٤مرة اًمًالم يرد أو سمٞمده إؿم٤مرةً  اًمًالم يرد أن سملم اخلٞم٤مر

 هذا رد طمٞمٜمذاك ومٞمٔمٝمر ومرًو٤م اعمّمكم يم٤من أو ىمٚمٞماًل  اجلٛمع يم٤من إذا شمٙمقن إٟمام اًمث٤مٟمٞم٦م،

 .اًمًٝمٚم٦م اًمًٛمح٦م اإلؿم٤مرة هبذه اًمًالم
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 اعمّمكم ُمـ اًمًالم رد يمٞمٗمٞم٦م إمم اًمٜمٔمر أخٗم٧م أن أردت اًمذي إول اًمٜمقع هق هذا

 إًم٘م٤مء أن هٜم٤م اًمتذيمػم ُمـ سمد ٓ اًمث٤مين، اًمٜمقع إمم أنت٘مؾ أن وىمٌؾ قمٚمٞمف، ؾمٚمؿ ُمـ قمغم

 ومًٚمؿ ًم٘مٞمتف إذا طمؼ اعمًٚمؿ قمغم ًمٚمٛمًٚمؿ: »ذيمره اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ذم ىمٚمٜم٤م يمام اًمًالم

ٟمف وًم٘مل اعمًجد إمم أو اعمّمغم إمم اًمداظمؾ: وم٢مًذاش قمٚمٞمف  ومٕمٚمٞمف يّمٚمقن اعمًٚمٛملم إظمقا

 .ذيمرٟم٤م يمام إؿم٤مرة إٓ يٙمقن ٓ اًمرد وًمٙمـ ًم٘مٞمف، ٕنف سم٤مًمًالم6 ي٤ٌمدرهؿ أن

: إؾمػ ُمع ُمٝمجقرة أجًْم٤م ؾمٜم٦م وهذه قمٚمٞمف، أنٌف أن يٜمٌٖمل اًمذي اًمث٤مين اًمٜمقع أُم٤م

 اًمٌالد ُمـ يمثػم ذم حمٗمقفًم٤م يزال ٓ هلل واحلٛمد اًمٚم٘م٤مء قمٜمد اًمًالم إًم٘م٤مء أن هل

 أظم٤مه أطمدهؿ ومٞمٚم٘مك اإلًم٘م٤مء، هبذا خيٚمقن سمدؤوا ىمد سمٕمْمٝم٤م يم٤مٟم٧م وإن اإلؾمالُمٞم٦م،

 إذا اًمٌالد سمٕمض وذم سمؾ قمٚمٞمٙمؿ، اًمًالم: سم٘مقًمف ي٤ٌمدره وٓ اخلػم يٛمًٞمف أو ومٞمّمٌحف

٤ًٌم، أو أهًؾ َا: ًمؽ ىم٤مل وإٟمام اًمًالم، قمٚمٞمؽ رد ُم٤م اًمًالم أخ٘مٞم٧م  سمٕمده ُم٤م إصمؿ وهذا ُمرطم

 وَمَحٞمُّقا  سمَِتِحٞم٦َمٍ  طُمٞم ٞمُتؿْ  َوإَِذا: ▬اعمٕمرووم٦م اًمٙمريٛم٦م أي٦م ذم ي٘مقل وضمؾ قمز اهلل ٕن إصمؿ6

ـَ  ًَ وَه٤م َأوْ  ُِمٜمَْٝم٤م سم٠َِمطْم  اًمنمقمل اًمًالم أن ُمًٚمؿ أي قمغم خيٗمك وٓ [42:اًمٜم٤ًمء♂ ]ُردُّ

 ذم ووٕمف اهلل أؾمامء ُمـ اؾمؿ هق: »آٟمًٗم٤م ذيمرٟم٤مه طمدي٨م أول ذم ىمٚمٜم٤م يمام اإلؾمالُمل

: سم٘مقًمف ي٤ٌمدره صمؿ اعمًٚمؿ أظمٞمف قمغم اًمًالم هذا يٚم٘مل ومٛمـش ٞمٜمٙمؿسم وم٠مومِمقه إرض

٤ًٌم أهاًل   هل سم٤مًمتل اًمًالم قمٚمٞمف رد ومام.. اخلػم ُم٤ًمء.. اخلػم ص٤ٌمح.. ُمرطم

 .ُمٜمٝم٤م ذيمر قمغم اعمًٚمٛمقن أخئؽ يٙمقن أن جي٥م ُمٕمّمٞم٦م ومٝمذه..أطمًـ

 اًمًالم إًم٘م٤مء قمغم احلريّملم ُمـ يمثػًما  أن سمف أذيمر أن أن أريد اًمذي اًمٌمء ًمٙمـ

 سم٢مًم٘م٤مء هيتٛمقن اًمذيـ: اًمتٜمٌٞمف وهٜم٤م اًمٗمراق، قمٜمد اًمًالم سم٢مًم٘م٤مء هيتٛمقن ٓ اًمٚم٘م٤مء قمٜمد

ًٓ  يٚم٘مقن وٓ هيتٛمقن ٓ اًمٚم٘م٤مء قمٜمد اًمًالم  اعمٗم٤مرىم٦م، قمٜمد اًمًالم إلًم٘م٤مء واهتامًُم٤م سم٤م

 ومٚمٞمًٚمؿ، ظمرج وإذا ومٚمٞمًٚمؿ، اعمجٚمس أطمديمؿ دظمؾ إذا: »ي٘مقل يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص واًمرؾمقل

 ش.إظمرى ُمـ سم٠مطمؼ إومم ومٚمٞم٧ًم

 ودظمٚم٧م ـمٗمتٝم٤م اًمتل اًمٌالد أيمثر ذم وضمدت ٕنٜمل سمف6 اًمتذيمػم أردت اًمذي هذا

 سمٕمْمٝمؿ ُمع ُم٤مؿملم اصمٜم٤من يٙمقن ىمد سمؾ اعمٗم٤مرىم٦م، قمٜمد اًمًالم إًم٘م٤مء هيٛمٚمقن إًمٞمٝم٤م

 قمٜمد ي٘مؾ مل ٕنف اٟمٍمف6 أنف ص٤مطمٌف يٚمتٗم٧م ومال أطمدمه٤م، يٜمٍمف صمؿ اًمٌٕمض



 35 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمٙمؿ اًمٙمالم ذم اًمّمالة 

 قمٜمد اًمًالم أن إظمػم احلدي٨م ذم سملم ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ُمع قمٚمٞمٙمؿ، اًمًالم: اعمٗم٤مرىم٦م

 قمٜمد اًمًالم ُمـ سم٠مطمؼ ًمٞمس اًمٚم٘م٤مء قمٜمد اًمًالم هذا وأن اًمٚم٘م٤مء، قمٜمد يم٤مًمًالم اعمٗم٤مرىم٦م

 إومم ومٚمٞم٧ًم ومٚمٞمًٚمؿ، ظمرج وإذا ومٚمٞمًٚمؿ، اعمجٚمس أطمديمؿ دظمؾ إذا»: اعمٗم٤مرىم٦م

 .اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى ذيمرى هذهش إظمرى ُمـ سم٠مطمؼ

 (11:11:11/أ64: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 لؾسالم ادصيل رد

 أتك يم٤من إذا: ىمٚم٧م طمٞم٨م اًمًالم، رد ذم اًمٙمالم ذم اًمٞمد ًمرومع سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 يٌلم، طمتك أيمثر يرومع اًمّمػ وراء ُمـ أتك وإذا ىمٚمٞماًل، ؿمٞمًئ٤م يرومع اًمّمػ أُم٤مم ُمـ

 ويٜمتٌف يٗمٝمٛمٝم٤م أٓ اًمرأس طمريم٦م رد: يٕمٜمل حتريؽ، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ًمٗمٕمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم! ـمٞم٥م

 .اًمرومع ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م إمم حيت٤مج أن دون اًمّمػ ظمٚمػ ُمـ أتك ُمـ: يٕمٜمل ذم هق ُمـ إًمٞمٝم٤م

 أفمٝمر اًمٞمد حتريؽ: ؾمت٠ًمل ٕنؽ اًمرأس6 حتريؽ جمرد هل٤م يٜمتٌف ُم٤م ٓ، :الشقخ

 ُمـ حترك طمٞمٜمام اًمرأس رؤي٦م وىمٗم٦م، إمم حتت٤مج ُم٤م ؿمؽ، سمال اًمٞمد اًمرأس؟ أو سم٤مإلؿم٤مرة

 ظمٚمػ؟ ُمـ أو أفمٝمر أُم٤مم

 .أُم٤مم ُمـ :مداخؾة

 ٟمٕمؿ؟.. وم٤مًم٘مْمٞم٦م يٕمٜمل، هق هذا :الشقخ

 واطمدة؟ أو ُمًٕم٤م آصمٜم٤من :مداخؾة

 قم٤مُمٞم٤ًم يم٤من ًمق طمتك اعمًٚمؿ أن اعمٝمؿ واطمدة، ىمٚمٜم٤م وم٘مط، واطمدة ٓ، ٓ :الشقخ

٤م يٙمقن ٓزم ًً  ىمد هق اًمتل اًمٔمروف ي٘مدر.. إُمقر ي٘مدر قم٤مُمًٞم٤م يم٤من وًمق وم٘مٞمًٝم٤م ومٓمٜم٤ًم يمٞم

 إذا أنف يٕمرف: إًذا وم٤معمّمكم قمٚمٞمؽ، اًمًالم: ًمف ىم٤مل اعمّمكم أُم٤مم ومج٤مء ومٞمٝم٤م، يٙمقن

 ومام سمٕمٞمد، ُمـ ؾمٚمؿ أو اخلٚمػ ُمـ ضم٤مء ًمٙمـ اًمًالم، رد سم٠منف اعمًٚمؿ ومٝمؿ هٙمذا قمٛمؾ

 .وأووح وأفمٝمر أضمال إؿم٤مرة شمٙمقن أن إٓ طمٞمٜمذاك يٙمٗمل

 (11:14:11/ب65: اًمٜمقر رطمٚم٦م)
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 لؾسالم رده وكقػقة ادصيل عذ السالم إلؼاء

 اًمّمالة ذم همرار ٓ: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٠من داود أيب ؾمٜمـ ذم طمدي٨م ذم :مداخؾة

 .إول اًم٘مًؿ هذا اعمّمكم، قمغم اًمًالم ـمرح ُمٜمع قمغم سمف سمٕمْمٝمؿ وم٤مطمت٩مش شمًٚمٞمؿ وٓ

ٌف سمٕمض أصم٤مر ُمٕم٤مين ذح ذم اًمٓمح٤موي ذيمر وم٘مد: اًمث٤مين اًم٘مًؿ وأُم٤م  دومع ذم اًمِمُّ

 .اًمّمالة ذم سم٤مإلؿم٤مرة اًمًالم رد ؾمٜم٦م وهل اًمًٜم٦م، هذه

 اًمّمالة قم٘م٥م ُمًٕمقد اسمـ قمغم رد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن صم٧ٌم سم٠منف: ذيمر ُم٤م مجٚم٦م ُمـ

 طمٞمٜمام سم٤مًمٚم٤ًمن، اًمًالم قمغم رداً  وشمٕمتؼم دمزئ سم٤مًمٞمد اإلؿم٤مرة يم٤مٟم٧م ًمق: وم٘م٤مل سمٚم٤ًمٟمف،

 .اًمّمالة قم٘م٥م ُمًٕمقد اسمـ قمغم يرد أن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من ُم٤م اعمّمكم، قمغم ذًمؽ ـمرح

 ؿمٞمخ؟ ي٤م اعم٠ًمخ٦م هذه ومحقل :مداخؾة

 اسمـ ىمّم٦م ذم أطم٤مدي٨م ُمـ يدّي  سملم ُمر ومٞمام- ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن أذيمر ٓ أن٤م :الشقخ

 سمٕمد ًمٗمٔم٤مً  اًمًالم رد وسملم يّمكم، وهق إؿم٤مرةً  اًمًالم رد سملم مجع أنف -ُمًٕمقد

 .هذا أذيمر ٓ اًمّمالة، ُمـ ظمروضمف

 قمـ سمٕمٞمد اًمٕمٝمد أن وسمخ٤مص٦م- واإلطم٤مـم٦م، اإلطمّم٤مء ٟمَدقمل ُم٤م: احل٤مل وسمٓمٌٞمٕم٦م

 طمٙمٞمتف- يمام ًمٗمٔم٤مً  اًمًالم رد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن صح إن: ٟم٘مقل وًمٙمٜمٜم٤م -اعمقوقع هذا

 .وارد همػم -اًمٓمح٤موي قمـ

 ؾمٚمؿ طمٞمٜمام ُمًٕمقد اسمـ قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمـ سم٤مإلؿم٤مرة اًمًالم رد ٕن: ذًمؽ

 اًمّمالة ُمـ آٟمتٝم٤مء سمٕمد رًدا اًمٚمٗمٔمل اًمًالم إفمٝم٤مر جيقز ٓ أنف يٕمٜمل ٓ سم٤مًمٚمٗمظ، قمٚمٞمف

 رد وذقمٞم٦م ًمٗمٔم٤ًم، اعمّمكم قمغم اًم٘م٤مدم ُمـ اًمًالم إًم٘م٤مء ذقمٞم٦م يٜمٗمل ٓ: صمؿ أوًٓ،

 .إـمالىم٤مً  وذاك هذا سملم شمٜم٤مذم هٜم٤مك ًمٞمس إؿم٤مرًة، اًمًالم اعمّمكم

 طمدي٨م أن٧م أن، سم٤مزم ذم خيٓمر أن٤م وًمٙمـ اًمِمٌٝم٦م، هذه ًمرد حييين اًمذي هذا

 اًمٓمح٤موي؟ قمـ ذيمرشمف اًمذي هبذا قمٝمد

 .ؿمٞمخ ي٤م ٟمٕمؿ :مداخؾة
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 ذم إؿم٤مرة اًمًالم رد سملم مجع اًمرؾمقل أن: هٜم٤مك رواي٦م ذم إٟمف وىم٤مل :الشقخ

 .اًمّمالة سمٕمد وًمٗمٔم٤مً  اًمّمالة،

 ُمًٕمقد اسمـ قمغم رد أنف: ىمّمدت هبذا، رواي٦مً  هٜم٤مك أن أفمـ ُم٤م ٓ، :مداخؾة

 .اًمّمالة قم٘م٥م

 .ُمٜمؽ ومٝمٛمتف أن٤م اًمذي هذا :الشقخ

 ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٠من اًمرواي٤مت سمٕمض وذم ٟمٕمؿ، أي :مداخؾة

 أظمر، قمـ ُمٜمٗمّمؾ طمدي٨م هٙمذا، وم٠مؿم٤مر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم ؾمٚمٛم٧م: ىم٤مل سم٠منف ٟمٗمًف

 قم٘م٥م قمكم رد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٠من ضم٤مء أطمدمه٤م ُمًٕمقد، اسمـ قمـ ُمٜمٗمّمٚملم طمديثلم

 .اًمّمالة ذم وهق إؿم٤مرة قمٚمٞمف رد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٠من ضم٤مء وأظمر اًمّمالة،

 وهق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمًالم أخ٘مك ُمًٕمقد اسمـ أن احلديثلم ُمـ يُمؾ   وذم :الشقخ

 يّمكم؟

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 .احلديثلم ُمـ يُمؾ   وذم :الشقخ

 ...اهلل ؿم٤مء إن وٟمراضمع ٟمٕمؿ، :مداخؾة

 ش.شمًٚمٞمؿ وٓ اًمّمالة ذم همرار ٓ: »داود أيب حلدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 وهذا اإلؾمالم، أول ذم ُمنموقم٤مً  هذا يم٤من ٕنف ًمٗمٔم٤ًم6 ُم٘مّمقد اًمتًٚمٞمؿ :الشقخ

 ُمـ رضمع ح٤م: ي٘مقل ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ٕن ُمًٕمقد6 اسمـ طمدي٨م ٟمٗمس قمٚمٞمف َيُدًمٜم٤م

 اًمًالم، قمٚمٞمف وم٠مخ٘مٞم٧م: »ىم٤مل يّمكم، وهق ًم٘مٞمف ُم٤م أول ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ومٚم٘مل احلٌِم٦م

 ش.سمٕمد وُم٤م ىمرب ُم٤م وم٠مظمذين سمرأؾمف، إزم وم٠مؿم٤مر

 ًمٗمٔم٤مً  اعمّمكم قمغم ؾمٚمؿ إذا اًمٜم٤مس أطمد يم٤من احلٌِم٦م إمم ي٤ًمومر أن ىمٌؾ أنف: اًم٥ًٌم

 هق ىمٌؾ، ُمـ يٕمرومف مل سمام ُمًٕمقد اسمـ ومقضمئ وًمذًمؽ يّمكم، وهق ًمٗمٔم٤مً  اًمًالم قمٚمٞمف رد

 ؾم٤مسم٘م٤ًم، يٕمرومف اًمذي وهق ًمٗمٔم٤ًم، يرده ٓ اًمرؾمقل! اهلل رؾمقل ي٤م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: ي٘مقل
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 ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل سم٠من ومقضمئ ومٚمام ىمٌؾ، ُمـ ُمنموقم٤مً  ومٙم٤من اإلؾمالم، حتٞم٦م اًمًالم أن

 ش.سمٕمد وُم٤م ىمرب ُم٤م أظمذين: »ىم٤مل إؿم٤مرة، ُمًٕمقد اسمـ ؾمالم رد قمغم اىمتٍم

 -اًمًالم قمٚمٞمف- طم٤مًمف ًم٤ًمن يم٠من ُمًٕمقد اسمـ ـمٛم٠من اًمًالم قمٚمٞمف ؾمٚمؿ َح٤م صمؿ

 ضَمدَ  أنف إُمر ذم ُم٤م يمؾ إؿم٤مرًة، اًمًالم رد قمغم أن٤م اىمتٍمت طمٞمٜمام سم٠مؾم٤مً  شمٔمـ ٓ: ي٘مقل

 أطمدث مم٤م وإن يِم٤مء، ُم٤م هذا أُمره ذم حُيِدث اهلل إن: »اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل ضمديد، طُمْٙمؿٌ 

 ش.اًمّمالة ذم يمالم ٓ أن

 إًم٘م٤مء أن سمٞم٤من صدد ذم احلدي٨م وهذا اإلؾمالم، أول ذم يم٤من يمام شمًٚمٞمؿ، ٓ: وم٢مذاً 

 .يمالم اًمنمع ًمٖم٦م ذم يًٛمك هذا اًمًالم ورد اًمًالم،

 .سم٤مًمٚمٗمظ اًمًالم رد طمرم إذاً  اًمّمالة، ذم اًمٙمالم طمرم اهلل أن دام وُم٤م

 اًمقىم٧م ذم ًمٙمـ سم٤مًمٙمػ، إؿم٤مرةً  أو سم٤مًمرأس إيامءً  إُم٤م ًمٓمٞمٗم٦م إؿم٤مرة ُمـ سمد ٓ ًمٙمـ 

 هذا ،شاًمّمالة ذم يمالم ٓ أن: أطمدث ىمد اهلل وإن: »هذا ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ٟمٗمًف

 .اًمًالم رد ُمـ سم٠موؾمع ُم٤ٌمطم٤مً  اًمّمالة ذم يم٤من اًمٙمالم سم٠من: يٕمٓمٞمٜم٤م

 أطمدهؿ يدظمؾ اإلؾمالم، أول ذم يم٤مٟمقا  اًمّمح٤مسم٦م أن: ُمٕم٤مذ قمـ طمدي٨م وقمٜمدٟم٤م

 ومٞم٘مقل ريمٕم٦م؟ أيُّ  هذه: وي٠ًمخف ص٤مطمٌف، ضمٜم٥م ومٞمجٚمس ىم٤مئٛم٦م، اًمّمالة جيد اعمًجد

 ذم اإلُم٤مم ويِم٤مرك وم٤مشمتف اًمتل اًمريمٕم٦م هق ومػميمع اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمريمٕم٦م هذه: -ُمثالً – ًمف

 .اًمٌ٘مٞم٦م

 ذم وىمػ اًمّمالة، ذم ىمٞم٤مم واًمٜم٤مس اعمًجد ومدظمؾ ضمٌؾ، سمـ ُمٕم٤مذ يقًُم٤م أتك طمتك

 قمٚمٞمف وم٘م٤مل وم٤مشمف، ىمد سمام وأتك هق وىم٤مم ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل وؾمٚمؿ يم٤مًمٕم٤مدة، ؾم٠مل وُم٤م اًمّمػ

ـَ  ىمد ُمٕم٤مذاً  إن: »واًمًالم اًمّمالة ، اًمّمالة ُمـ أدريمتؿ ومام ؾمٜم٦م، ًمٙمؿ ؾم  وُم٤م ومّمٚمقا

 ش.وم٠ممتقا  وم٤مشمٙمؿ

 يِم٤مء، ُم٤م أُمره ذم حيدث اهلل وإن: »-ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ذم- اًمًالم قمٚمٞمف وم٘مقًمف

 ش.اًمّمالة ذم يمالم ٓ أن أطمدث مم٤م وإن
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 سمديٚمف وأىم٤مم وضمؾ، قمز اهلل أخٖم٤مه ىمد قمٜمدهؿ، ُمٕمرووم٤مً  يم٤من اًمذي اًمٙمالم هذا: أي

  َوىُمقُُمقا : ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف
ِ
َ
ِ
 .[614:اًمٌ٘مرة♂ ]ىَم٤مٟمِتلِمَ  ّلِل

ٌَحقا  اإلُم٤مم ظمٚمػ اح٠مُمقم أو اإلُم٤مم يٕمٜمل :مداخؾة  أنف أو هلؿ؟ يًتج٥م ومٚمؿ ؾم

 اًمّمالة؟ هذه طمٙمؿ ومام ًمُٞمْٗمِٝمَٛمُٝمؿ، يمالُم٤مً  شمٙمٚمؿ هق أو يمالُم٤ًم، ومتٙمٚمٛمقا  قمٚمٞمٝمؿ يٗمٝمؿ مل

 ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وم٘مد اًمتًٌٞمح أُم٤م ُمٓمٚم٘م٤ًم، اًمٙمالم جيقز ٓ: ـمٌٕم٤مً  :الشقخ

ة ومٚمُٞمًٌح اًمّمالة ذم رء ٟم٤مسمف  ش.شُمّمٗمؼ واعمرأ

 .جيقز ُم٤م هذا ،شاصمٜمتلم صٚمٞم٧م» ،شصمالصًم٤م صٚمٞم٧م» ،شإُم٤مم ي٤م أظمٓم٠مت: »اًمٙمالم أُم٤م

 .ٟمٕمؿ. صحٞمح٦م وم٤مًمّمالة ظمٓم٠مً  وىمع وإن اًمّمالة، سمٓمٚم٧م قمٛمداً  وىمع إن ًمٙمـ

 (   11: 61: 63/ 062/ واًمٜمقر اهلدى) 

 لؾؿصؾني السالم رد حؽؿ

ه أُم٤م يمٗم٤مي٦م، ومرض اًمًالم ردّ  :السائؾ  َرّدوا آظمريـ وضمقد ُمع اًمّمالة أثٜم٤مء ذم َردُّ

 طمٞمٜمذاك؟[ احلٙمؿ ومام] يّمٚمقن، ٓ ممـ اًمًالم

 إذا: سمٛمٕمٜمك يمٗم٤مئٞم٤مً  ومرو٤مً  اًمًالم َردُّ  يم٤من إذا اًم١ًمال، ٟمٗمس ذم اجلقاب :الشقخ

ّٚمؿ، رضمؾ قمٚمٞمٜم٤م دظمؾ ًَ  .أظمريـ قمـ اًمٗمرض ؾم٘مط وم٘مد أطَمُدٟم٤م، ومرد وَم

 واًمٌٕمض يّمكم، وسمٕمُْمٜم٤م اًمداظمؾ دظمؾ -اًم١ًمال ُمقوع وهٜم٤م-: شمّمقرٟم٤م وم٢مذا 

 اعمّمكم قمـ اًمٗمرض ؾم٘مط وم٘مد يّمٚمقن، ٓ اًمذيـ ه١مٓء أطمدُ  اًمًالم وَمَردّ  يّمكم، ٓ

 .ُمٜمف وم٤مئدة ٓ شمٙمرار -اًمقاىمع– وم٤مًم١ًمال سمٞمده، إؿم٤مرةً  َيُردَ  أن

 ؾم١ماًمف6 ذم ي٘مقل أن يريد اًم٤ًمئؾ ًمٕمؾ: ذهٜمل ذم أو ظَمَٚمدي ذم يدور اًمذي ًمٙمـ 

 ومٝمؾ يّمكم، ٓ أظمر واًمٌٕمض يّمكم، وسَمٕمُْمٝمؿ اعمًجد، ذم اًمداظمؾ دظمؾ إذا

وا أن ًمٚمٛمّمٚملم ٚم ؿ قمغم اًمًالم َيُردُّ ًَ  سمٞمدهؿ؟ إؿم٤مرة اعمُ
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 أنف: هق -آٟمٗم٤مً  ىمرأتف اًمذي- اًم١ًمال ومجقاب ُيقضَمف، أن يٜمٌٖمل اًمذي اًم١ًمال هذا 

 .إومم سم٤مًمّمقرة اعمَُتَٕمٚم ؼ اجلقاب قمـ -أجْم٤مً – َيـْخَتٚمِػ ٓ

َٚمؿ، اعمجٚمس إمم اًمداظمؾ دظمؾ إذا: إومم اًمّمقرة ذم ىمٚمٜم٤م  ًَ  ضم٤مز، أطمُدهؿ ومرد وَم

وا أن مجٞمٕم٤مً  هلؿ جيقز ٓ أنف يٕمٜمل ٓ هذا ًمٙمـ اًم٤ٌمىملم، قمـ اًمٗمرض ؾم٘مط: أي  يردُّ

 .إومْمؾ هق هذا سمؾ اًمًالم، وقمٚمٞمٙمؿ: ي٘مقل يمٚمٝمؿ قمٚمٞمف، اًمًالم

 ًمٙمـ أظمريـ، قمـ سم٤مًمقاطمد اًمًالم إضم٤مسم٦م وَمْرِوَٞم٦م ؾم٘مقط ذم يم٤من إول اًمٌح٨م 

ع ٓ أظمريـ أن: يٕمٜمل ٓ هذا  قمغم ًمٙمـ اًمًالم رد هلؿ ينمع سمؾ اًمًالم، َردّ  هلؿ ُينْمَ

 .اًمقضمقب ؾمٌٞمؾ قمغم وًمٞمس آؾمتح٤ٌمب ؾمٌٞمؾ

 اًمداظمؾ دظمؾ إذا -آٟمٗم٤مً - َصَقرهت٤م اًمتل إظمرى اًمّمقرة ذم احلٙمؿ يمذًمؽ

 أو إؿم٤مرة، اعمَُّمّٚملم أطمدُ  َردّ  وم٢مذا يّمكم، ٓ وسمٕمْمٝمؿ يّمكم، وسمٕمْمٝمؿ اعمًجد،

 .اًمقاضم٥م ؾم٘مط وم٘مد ًمٗمٔم٤ًم، اجل٤مًمًلم

وا ًمق: ي٘م٤مل -أجْم٤مً - وًمٙمـ   ًَمْٗمَٔم٤ًم، ُيَّمّٚمقن ٓ اًمذيـ أوئلؽ اًمًالَم، مجٞمٕم٤مً  َردُّ

 .ُمٜمٝمؿ واطمدٌ  َيُردَ  أن اًمٗمرض وإٟمام إومْمؾ، هق ومٝمذا إؿم٤مرًة، ُيَّمّٚمقن واًمذيـ

 أطمد يرد أن وهق إيمٛمؾ، هق إٟمام اًمقاضم٥م: وم٠مىمقل ٟمٗمز قمغم أؾمتدرك وًمٙمٜمل

ون يّمٚمقن ٓ واًمذيـ اجل٤مًمًلم، احل٤مرضيـ  ومٞمٝمؿ سمام -ؾم٤مئُرهؿ َردَ  وم٢من ًمٗمٔم٤ًم، َيُردُّ

 .سمٞم٤مٟمف أردت ُم٤م هذا. إومْمؾ هق إؿم٤مرًة، واعمَُّمَٚمقن ًمٗمٔم٤ًم، اجل٤مًمًقن -اعمّمٚمقن

 .:.. (5.: 6/ 32/ واًمٜمقر اهلدى) 

 الصالة دم بصقت والبؽاء والـػخ الـحـحة حؽؿ

 اًمٗمرض؟ صالة ذم اًمٜمحٜمح٦م طمٙمؿ ُم٤م :مداخؾة

 يم٤مٟم٧م إذا وسمخ٤مص٦م يمالُم٤ًم، ًمٞم٧ًم ٕهن٤م اًمّمالة6 شمٌٓمؾ ٓ اًمٜمحٜمح٦م :الشقخ

 .حل٤مضم٦م اًمٜمحٜمح٦م
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ءً  إطم٤مدي٨م ذم ضم٤مء ُم٤م سمٙمؾ آؾمتدٓل ٟمرى يمٜم٤م وًمق   صحٞمح٤مً  ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م ؾمقا

 هذا ًمٙمـ ًمٕمكم، اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل شمٜمحٜمح سمحدي٨م ٓؾمتدًمٚمٜم٤م صحٞمح، همػم أو

 .اًمْمٕمٞمػ سم٤محلدي٨م ٟمًتدل أن طم٤مضم٦م ُمـ سمٜم٤م وُم٤م وٕمٞمػ، إؾمٜم٤مده احلدي٨م

 ٓ أنف قمغم اًمدًمٞمؾ ضم٤مء اًمذي هق اًمٙمالم ٕن يمالُم٤ًم6 ًمٞمس اًمتٜمحٜمح أن وطمًٌٜم٤م 

 قمـ أضمٌتؽ ًمٕمكم هل٤م، إوم٤ًمد ومٝمق اًمّمالة ذم يّمٚمح ٓ وُم٤م اًمّمالة، ذم َيّْمُٚمح

 ؾم١ماًمؽ؟

 اًمٜمٗمخ؟[ طمٙمؿ] :مداخؾة

 صالة سم٤مًمّمح٤مسم٦م صغم ح٤م ،ملسو هيلع هللا ىلص أنف صم٧ٌم وم٘مد وأؾمٝمؾ، أهقن اًمٜمٗمخ :الشقخ

 ومٝمق يمالُم٤ًم، ًمٞمس اًمٜمٗمخ ويمذًمؽ واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف ؾمجقده ذم ٟمٗمخ اًمٙمًقف

ٌْٓمِؾ ٓ أجْم٤مً   .اًمّمالة ُي

 سمّمقت؟ واًمٌٙم٤مء :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ اًمّمالة، يٌٓمؾ ٓ يمذًمؽ :الشقخ

 ُيْٙمَره؟ وٓ :مداخؾة

 ُمـ يّمدر ومٞمام هق إٟمام رء، أي ذم سم٤مًمٙمراه٦م اًم٘مقل أن أتّمقر أن٤م هذا :الشقخ

 ذم سم٤معمٙمٚمػ هق ومام سمّمقت، اًمّمالة ذم وهق اًم٤ٌميمل سمٙمك وإذا ُمٜمف، سم٘مّمد إٟم٤ًمن

 .ٟمٗمًف يٛمٚمؽ ٓ ٕنف ذًمؽ6

 يم٠مزيز أزيز وًمّمدره صالشمف، ذم يٌٙمل يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن شمٕمٚمٛمقن وأنتؿ 

 .يم٤معمرضمؾ اًمٜمٌل سمٙم٤مء اعمرضمؾ،

 ذًمؽ وطملم ُم٘مّمقدًا، يم٤من إذا إٓ مهللا اًمٌٙم٤مء، ُيٙمره: ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع ومال 

 .اًمٔمٝمقر ي٘مًؿ اًمٔمٝمقر وطم٥م اًمٔمٝمقر وطم٥م واًمًٛمٕم٦م، اًمري٤مء إمم اعم٠ًمخ٦م خترج

 :..:.. ( 16/   53/   واًمٜمقر اهلدى)  



 42   طمٙمؿ اًمٙمالم ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 يبطؾفا؟ هؾ الصالة دم الـػخ

 هريرة أبك وقمـ، ؾمٕمٞمد رواهش. شمٙمٚمؿ وم٘مد صالشمف رم ٟمٗمخ ُمـ: »قم٤ٌمس اسمـ ىمقل

 .ُمقىمقف. قمٜمٝمام يث٧ٌم ٓ: اعمٜمذر اسمـ وىم٤مل، ٟمحقه

 اخلي سمـ أمحد ـمريؼ ُمـش 6/616» اًمٌٞمٝم٘مك رواه ًمٙمـ، ؾمٜمده قمغم أىمػ ومل

 قمـ ؿمٕم٦ٌم طمدصمٜم٤م ىم٤مل اجلٕمد سمـ قمغم طمدصمٜم٤م ىم٤مل قمغم سمـ إسمراهٞمؿ طمدصمٜم٤م ىم٤مل اًمِم٤مومٕمك

 - يمالُم٤م يٙمقن أن خيِمك يم٤من إٟمف: سمٚمٗمظ قم٤ٌمس اسمـ قمـ اًمْمحك أبك قمـ إقمٛمش

 .- اًمّمالة رم اًمٜمٗمخ يٕمٜمك

 شم٤مرخيف رم اخلٓمٞم٥م أورده، هذا اخلي سمـ أمحد همػم يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت ورضم٤مًمف: ىمٚم٧م

 اًمٓمؼماٟمك اًم٘م٤مؾمؿ وأبق اعم٘مرى اًمٜم٘م٤مش سمٙمر أبق قمٜمف روى أنف وذيمرش 314 ـ 0/313»

 قمنمة مخس ؾمٜم٦م ُم٤مت، ُمٜمتنمة يمثػمة ظمراؾم٤من أهؾ قمٜمد ورواي٤مشمف: »ىم٤مل. وهمػممه٤م

 .شمٕمديال وٓ ضمرطم٤م ومٞمف يذيمر وملش وصمالصمامئ٦م

 اخلٓمٞم٥م شمرمج٦م اعمقصغم اًمٕمٛمرى إؾمح٤مق أبق أنف اًمٔم٤مهر قمغم سمـ وإسمراهٞمؿ

 ش.وصمالصمامئ٦م ؾم٧م ؾمٜم٦م شمقرم صم٘م٦م ويم٤من: »وىم٤ملش 2/316»

 ٓ فم٤مهر همػم يمالُم٤م اًمٜمٗمخ يمقن وم٢من، اًمّمقاب إمم أىمرب اًمٚمٗمظ هبذا وهق: ىمٚم٧م

 يمالُم٤م يٙمقن ٓ واًمٜمٗمخ: » قم٘مٌف اًمٌٞمٝم٘مك ىم٤مل وًمذًمؽ اًمٚمٖمقي٦م وٓ اًمنمقمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ

 ش.يمالُم٤م يٙمقن ومال هج٤مء ًمف يمالم ُمٜمف يٗمٝمؿ مل إذا وأُم٤م، هج٤مء ًمف يمالم ُمٜمف سم٤من إذا إٓ

 ([151) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

ـْ  الصالة دم لقس مـ تعؾقؿ جقاز  فقفا هق َم

 ذم ًمٞمس ُمـ شمٕمٚمٞمؿ ضمقاز: وومٞمف[: اًم٘مٌٚم٦م حتقيؾ طمدي٨م ومقائد ُمـ اإلُم٤مم ذيمر]  

ـْ  اًمّمالة  .ومٞمٝم٤م هق َُم
 ([3/34) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]



 43 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمٙمؿ اًمٙمالم ذم اًمّمالة 

 صالتف يػسد ال الصالة دم لقس مـ لؽالم ادصيل اشتامع

 ُمـ ًمٙمالم اعمّمكم اؾمتامع وأن[: اًم٘مٌٚم٦م حتقيؾ طمدي٨م ومقائد ُمـ اإلُم٤مم ذيمر] 

  .صالشمف يٗمًد ٓ اًمّمالة ذم ًمٞمس
 ([3/34) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 اإلمام عذ الَػْتُح 

 :24 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .اًم٘مراءة ذم قمٚمٞمف أرشم٩م إذا اإلُم٤مم قمغم اًمٗمتح يت٘مّمد أن ًمٚمٛم٘متدي وينمع

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

ـَ  ٧ْم  إذا اإلُم٤مم قمغم اًمٗمتح ملسو هيلع هللا ىلص وؾَم ًَ ءُة6 قمٚمٞمف ًُمٌِ  وم٘مرأ  صالة، صغم وم٘مد  اًم٘مرا

يَب   ىم٤مل اٟمٍمف6 ومٚمام قمٚمٞمف، ومُٚمٌس ومٞمٝم٤م،
 ش.ُمٕمٜم٤م؟ أصٚمٞم٧َم : »ُٕ

 .ٟمٕمؿ: ىم٤مل 

 .!ش؟[قمكم شمٗمتح أن] ُمٜمٕمؽ ومام: »ىم٤مل 
 ([6/152) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]   

 





 

 صابعاأل وفرقعة التفل حكه

 الصالة يف وااللتفات





ًمتٗم٤مت ذم اًمّمالة  ص٤مسمع وا  53 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمٙمؿ اًمتٗمؾ وومرىمٕم٦م ٕا

 الشقطان وشقشة إلبعاد الصالة؛ أثـاء التػؾ

 اًمِمٞمٓم٤من وؾمقؾم٦م إلسمٕم٤مد اًمّمالة أثٜم٤مء اًمتٗمؾ ذم طمدي٨م هٜم٤مك :مداخؾة

 .وآؾمتٕم٤مذة

 .ٟمٕمؿ :الشقخ

 ٕن ٟمٔمراً  اعمٜمٗمرد6 سمّمالة أو اًمٜم٤مومٚم٦م سمّمالة اًمٕمٛمؾ هذا ُيَ٘مَٞمدُ  ومٝمؾ :مداخؾة

 ومام هذه، اًمٕمٚم٦م يم٤مٟم٧م إذا اًمِمامل، قمغم اًمِمٞمٓم٤من يٙمقن ٓ ُمرصقص٤مً  يم٤من إذا اًمّمػ

 هذا؟ ذم ىمقًمٙمؿ

 صالة ذم يم٤من إذا ؿمامًمف ذم اًمِمٞمٓم٤من يٙمقن ٓ ومٝمٛم٧م، ُم٤م إظمػمة اجلٛمٚم٦م :الشقخ

 اجلامقم٦م؟

 ذاك ٕن ًمٚمِمٞمٓم٤من6 ـمرداً  اًمِمامل قمغم اًمتٗمؾ اًمٕمٚم٦م يم٤مٟم٧م إذا: يٕمٜمل ٟمٕمؿ، :مداخؾة

 .ُمقىمٕمف

 .ٟمٕمؿ :الشقخ

 وضمقد ًمٕمدم ٟمٔمراً  اًمتٗمؾ6 هذا ٟمؽمك ُمرصقص٤مً  اًمّمػُّ  يم٤من إذا ومٝمؾ :مداخؾة

 اعمّمٚمٞملم؟ سملم اًمِمٞمٓم٤من

 .اًم١ًمال هذا ُمـ زم يٌدو اًمذي اصمٜم٤من أُمران هٜم٤م :الشقخ

 أيب سمـ قمثامن طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ُمقضمقد -ـمٌٕم٤مً َ – احلدي٨م هذا 

 قمـ اًمِمٞمٓم٤من ذاك ٕن ذًمؽ6 سم٠من ي٤ًمره، قمـ ًمٚمَتٗمؾ شمٕمٚمٞمالً  ومٞمف أن أذيمر ٓ اًمٕم٤مص،

 هذا؟ ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ومٞمف أن شَمْذيُمر هؾ ي٤ًمره،

 .شمٕمٚمٞمالً  ومٞمف ًمٞمس :مداخؾة

 .إول اًمٌمء هذا أذيمره، أن٤م اًمذي إول اًمٌمء هذا :الشقخ



ًمتٗم٤مت ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ص٤مسمع وا  56   طمٙمؿ اًمتٗمؾ وومرىمٕم٦م ٕا

 وُمـ دًمٞمؾ، قمٜمدٟم٤م وًمٞمس اجلٝم٦م، هذه ذم ؿمٞمٓم٤من هٜم٤مك يم٤من إن: أظمر واًمٌمء 

 .سمج٤مٟمٌف يّمكم آظمر ُُمَّمؾ   ي٤ًمره قمـ يم٤من إذا ذه٥م اًمِمٞمٓم٤من أن اًمدًمٞمؾ ضم٤مء أجـ

 :ي٘م٤مل وهٜم٤م ًمف، أصؾ ٓ شمٕمٚمٞمؾ قمغم ىم٤مئؿ شمٕمٚمٞمؾ أنف أقمتؼم وم٠من٤م 

 .أقمقج واًمٕمقد اًمٔمؾ يًت٘مٞمؿ وهؾ

 ذم يم٤من ؾمقاء إـمالىمف، قمغم اًمنمقمل احلٙمؿ شمٜمٗمٞمذ يٜمٌٖمل: أىمقل ذًمؽ قمغم وسمٜم٤مءً 

 ذم أو ٟم٤مومٚم٦م، اجلامقم٦م صالة ذم أو ًمقطمده، اًمٗمريْم٦م صالة ذم أو ًمقطمده اًمٜم٤مومٚم٦م صالة

 .ومريْم٦م اجلامقم٦م صالة

 سمٌمء احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع ي٠مت مل سم٘مٞمقد ُيَ٘مَٞمد وٓ سمحرومٞمتف، ُيٜمََٗمذ أن يٜمٌٖمل وم٤مًمٜمَُص  

 .ُمٜمٝم٤م

 هذه ًمٙمـ ي٤ًمره، قمـ ُمـ يّمٞم٥م ىمد اًمٞمنى اجلٝم٦م إمم اًمَتْٗمؾ أن ؿمؽ ٓ وًمٙمـ 

 إمم اًمتٗمؾ رؿم٤مش وصقل سملم حَيُقل وأن يتٗمؾ أن سم٢مُمٙم٤مٟمف ٕن ُمِمٙمٚم٦م6 ًمٞم٧ًم

 .ص٤مطمٌف

 ًمف جيقز ومال سمّم٤مق همٚمٌف إذا اعمّمكم أن صحٞمح٦م، وردت أطم٤مدي٨م مت٤مُم٤مً  ُيِْمٌف هذا 

ٌُّْمؼ أن ٌُّْمؼ أن ًمف جيقز وٓ يٛمٞمٜمف، قمـ َي  قمـ وإٟمام إًمٞمٝم٤م، يّمكم اًمتل ىمٌٚمتف إمم أُم٤مُمف َي

 .ىمدُمف حت٧م ي٤ًمره

 .ص٤مطمٌف وضمف ُيّمٞم٥م ٓ سمحٞم٨م يتٗمؾ ومٝمق ي٤ًمره، قمـ يتٗمؾ أن أراد إذا: وم٢مذاً  

 يمام إـمالىمف قمغم اًمٜمص شمٜمٗمٞمذ ُمـ سمد ٓ اًمٕم٤مص، أيب سمـ قمثامن طمدي٨م ذم يمذًمؽ 

 .ي٤ًمره قمـ يّمكم اًمذي ضم٤مره شمٗمٚمف سمرؿم٤مش ُيّمٞم٥م أن ُمـ حيذر وًمٙمـ ذيمرٟم٤م،

 ( 11: 11: 12/ 616/ واًمٜمقر اهلدى) 



ًمتٗم٤مت ذم اًمّمالة  ص٤مسمع وا  51 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمٙمؿ اًمتٗمؾ وومرىمٕم٦م ٕا

 الصالة مـ االكتفاء بعد أو الصالة، أثـاء األصابع فرقعة حؽؿ

 هٜم٤مك هؾ اًمّمالة، ُمـ آٟمتٝم٤مء سمٕمد أو اًمّمالة، أثٜم٤مء إص٤مسمع ومرىمٕم٦م :السائؾ

  قمٜمٝم٤م؟ اًمٜمٝمل قمغم دًمٞمؾ ذم أو هنل،

٨ٌَم اًمّمالة ذم إص٤مسمع ومرىمٕم٦م :الشقخ  هٜم٤مك أن فمٜمل وذم سم٤مًمّمالة يٚمٞمؼ ٓ قَم

 سمٕمد ُم٤م ُم٤مٟمع، ذم ُم٤م اًمّمالة سمٕمد ُم٤م يّمح، ٓ أنف إٓ أن أذيمر ُم٤م ًمٙمـ طمدي٨م،

 .ؾمٛمٕم٧م يمام وم٤محلٙمؿ اًمّمالة داظمؾ سمخّمقص أُم٤م اًمّمالة، ىمٌؾ وإٓ اًمّمالة

 (  11: 30: 63/ 623/ واًمٜمقر اهلدى)  

 الصالة دم االلتػات حؽؿ

ُم٤مً  اًمّمالة ذم آًمتٗم٤مت شمرون هؾ :مداخؾة   شمٜمزهيٞم٦م؟ يمراه٦م ُمٙمروه٤مً  أم طمرا

ُم٤مً  :الشقخ  . طمرا

 (  11: 31: 03/ 410/ واًمٜمقر اهلدى) 

 القشقشة لِدفع الصالة دم والتَّْػُؾ  االشتعاذةُ 

 ىمد اًمِمٞمٓم٤من إن! اهلل رؾمقل ي٤م: قمٜمف اهلل ريض اًمٕم٤مص أيب سمـ قمثامن ًمف وىم٤مل  

ٝم٤م وىمراءيت6 صاليت وسملم سمٞمٜمل  طم٤مل ًُ  ؿمٞمٓم٤من ذاك: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل قمكَم؟ َيٚمٌِ

 ش.صمالصم٤مً  ي٤ًمرك قمغم واشمُٗمؾ ُمٜمف، سم٤مهلل ومتٕمقذ أطمًًتف6 وم٢مذا ظِمٜمَْزٌب،: ًمف ي٘م٤مل

 .قمٜمل اهلل وم٠مذهٌف ذًمؽ6 ومٗمٕمٚم٧م: ىم٤مل 
 واًمٗمراغ ًمذهت٤م، وُمٜمٕمٜمل ومٞمٝم٤م، ٟمَٙمدين: أيش: صاليت وسملم سمٞمٜمل  طم٤مل: »ىمقًمف

 .ومٞمٝم٤م ًمٚمخِمقع

ٝم٤م: » ىمقًمف ًُ  .ومٞمٝم٤م ويِمٙمٙمٜمل خيٚمٓمٝم٤م: أي صم٤مًمثف6 ويمن أوًمف، سمٗمتحش َيٚمٌِ



ًمتٗم٤مت ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف  ص٤مسمع وا  50   طمٙمؿ اًمتٗمؾ وومرىمٕم٦م ٕا

 ُمٙمًقرة زاي صمؿ ؾم٤ميمٜم٦م، ٟمقن صمؿ ُمٙمًقرة، ُمٕمجٛم٦م سمخ٤مءش  ظِمٜمَْزٌب : »ىمقًمف

 .وُمٗمتقطم٦م
 ش.اًمَتْٗمؾ» ُمـش: واشمُٗمؾ:  »ىمقًمف

 .اًمٜمٗم٨م ُمـ أيمثر وهق سمزاق، أدٟمك ُمٕمف ٟمٗمخ هقش: اًمٜمٝم٤مي٦م» ذم ىم٤مل 
 ([6/211) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 حلاجة الصالة دم احلركة

 واًم٤ٌمب شمٓمققم٤ًم، يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م، اهلل ريض قم٤مئِم٦م وقمـ

 أن وذيمرت ُمّماله، إمم رضمع صمؿ زم، ومٗمتح ومٛمِمك وم٤مؾمتٗمتح٧م، ومجئ٧م ُمٖمٚمؼ، قمٚمٞمف

 .اًم٘مٌٚم٦م ذم يم٤من اًم٤ٌمب

 .ٟمحقه اًمٜم٤ًمئل وروى واًمؽمُمذي، داود، وأبق أمحد، رواه 

 وومتحف واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ُمِمٞمف: احلٜمٗمٞم٦م ُمـ اعمٚمؽ اسمـ ىم٤مل[: إًم٤ٌمين ىم٤مل]

 شمٌٓمؾ ٓ شمتقامم ٓ إذ اًمٙمثػمة إومٕم٤مل أن قمغم يدل ُمّماله، إمم رضمققمف صمؿ اًم٤ٌمب،

 دًمٞمؾ ٓ مم٤م اًمتقازم سمٕمدم ذًمؽ وشم٘مٞمٞمد اعمرىم٤مة، ذم  ٟم٘مٚمف سمٕمْمٝمؿ، ذه٥م وإًمٞمف اًمّمالة،

 .سمرأي إٓ قمٚمٞمف

 [3/133 اعمّم٤مسمٞمح ُمِمٙم٤مة]



 

  الصالة يف القياو كتاب   





 53 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مٞم٤مم ذم اًمّمالة 

 والتطقع الػرض دم الصالة دم الؼقام

 َوىُمقُُمقا : ▬شمٕم٤ممم سم٘مقًمف ائتامراً  واًمتٓمقع6 اًمٗمرض ذم ىم٤مئاًم، ومٞمٝم٤م ي٘مػ ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من  

 
ِ
َ
ِ
 .[614: اًمٌ٘مرة]♂ ىَم٤مٟمِتلِمَ  ّلِل

َتِٙمْٞمٜملِْمَ  َذًمِْٞمٚملِْمَ  ظم٤مؿمٕملم: أي: ىم٤مٟمتلم  ًْ  .يديف سملم ُُم
 اًمٜمٌل اُمتٜمع ح٤م وهلذا. إي٤مه٤م عمٜم٤موم٤مشمف اًمّمالة6 ذم اًمٙمالم شمرك ُمًتٚمزم إُمر وهذا

 سمذًمؽ، إًمٞمف اقمتذر اًمّمالة6 ذم وهق قمٚمٞمف ؾمٚمؿ طملم ُمًٕمقد اسمـ قمغم اًمرد ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص

 ش.يمثػم اسمـ شمٗمًػم» ذم يمذاش. ًمِمٖمالً  اًمّمالة ذم إن: »وىم٤مل
 ([3/35) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 عؾقف األمة وإمجاع الؼادر عذ الؼقام ركـقة

 .ريمـ وهق ىم٤مئام، يّمكم أن قمٚمٞمف وجي٥م: 2 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل  
 اًم٘م٤مدر قمغم اًمّمالة ذم اًم٘مٞم٤مم ومروٞم٦م قمغم دًمٞمؾ أي٦م وذم: اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

ًٓ  ظِمْٗمتُؿْ  وَم٢ِمنْ : ▬سمٕمده٤م اًمتل أي٦م ذًمؽ قمغم يدل يمام قمٚمٞمف6 ٤ٌَمًٟم٤م َأوْ  وَمِرضَم٤م  ٟم٘مؾ وىمد♂. ُريْم

 .ُم٠مُمقُم٤مً  أو إُم٤مُم٤مً  يم٤من ؾمقاء هذا6 قمغم إُم٦م إمج٤مع اًمٕمٚمامء
 ([3/41) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 مريض إمام خؾػ قاعداً  يصيل الصحقح ادلمقم دم االختالف

 الؼقام يستطقع ال

 . اًم٘مٞم٤مم يًتٓمٞمع ٓ ُمريض إُم٤مم ظمٚمػ ىم٤مقمداً  يّمكم اًمّمحٞمح اح٠مُمقم ذم واظمتٚمٗمقا   

 سمؾ اًمٕمٚمؿ، أهؾ ُمـ ـم٤مئٗم٦م ذًمؽ وم٠مضم٤مزتش: »1/634» شمٗمًػمه ذم اًم٘مرـمٌل ىم٤مل

 وهذاش. أمجٕمقن ضمٚمقؾم٤مً  ومّمٚمقا  ضم٤مًم٤ًًم6 صغم إذا: »اإلُم٤مم ذم ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف مجٝمقرهؿ6

 .شاعم٠ًمخ٦م ذم اًمّمحٞمح هق



 54   ت٤مب اًم٘مٞم٤مم ذم اًمّمالةيم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

  .ذيمره اًمذي احلدي٨م قمغم اًمٙمالم قمٜمد ىمري٤ٌمً  ذًمؽ سمٞم٤من وؾمٞم٠ميت
 ([3/41) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 عؾقف الؼدرة مع الـافؾة دم الؼقام ترك جقاز عذ العؾامء إمجاع

 ضمقاز قمغم اًمٕمٚمامء إمج٤معش ُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي ٟم٘مؾ وم٘مد اًمٜم٤مومٚم٦م6 ذم اًم٘مٞم٤مم وأُم٤م

 .- ي٠ميت يمام - اًمٚمٞمؾ صالة ذم ضم٤مًم٤ًمً  ملسو هيلع هللا ىلص سمّمالشمف ُمًتدًٓ  قمٚمٞمف6 اًم٘مدرة ُمع شمريمف
 يمام - اًمٗمريْم٦م دون اًمداسم٦م قمغم رايم٤ٌمً  اًمٜم٤مومٚم٦م ملسو هيلع هللا ىلص صالشمف أجْم٤مً  ًمذًمؽ ويدل

 .- خترجيف وؾمٌؼ سَمْٕمُد، ذيمرٟم٤م

 ([3/41) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 (قاكتني هلل وققمقا) تعاىل ققلف حقل الػقائد مـ

 َوىُمقُُمقا : ▬أي٦م هذه قمٜمدش اًم٘مرآن أطمٙم٤مم» ذم اجلّم٤مص سمٙمر أبق ىم٤ملش: وم٤مئدة»  

 
ِ
َ
ِ
 اًمٓم٤مقم٦م6 قمغم ي٘مع اؾمامً  اًم٘مٜمقت يم٤من وح٤م. ومٞمٝم٤م اًم٘مٞم٤مم إجي٤مب شمْمٛمـ♂: »ىَم٤مٟمِتلِمَ  ّلِل

 هق اًم٘مٜمقت ٕن همػمه٤م6 يتخٚمٚمٝم٤م وأٓ ـم٤مقم٦م، اًمّمالة أومٕم٤مل مجٞمع يٙمقن أن اىمت٣م

 وقمـ اعمٌم، وقمـ ومٞمٝم٤م، اًمٙمالم قمـ اًمٜمٝمل ذًمؽ وم٠موم٤مد اًمٌمء، قمغم اًمدوام

 ُمـ اًمٚمٗمظ شمْمٛمٜمف ح٤م سمٓم٤مقم٦م6 ًمٞمس ومٕمؾ ويمؾ واًمنمب، إيمؾ وقمـ آوٓمج٤مع،

 ىمٓمٕمٝم٤م قمـ واًمٜمٝمل اًمّمالة، أومٕم٤مل ُمـ هل اًمتل اًمٓم٤مقم٤مت قمغم سم٤مًمدوام إُمر

 أجْم٤مً  واىمت٣م قمٚمٞمٝم٤م، اًمدوام هق اًمذي اًم٘مٜمقت شمرك ُمـ ومٞمف ح٤م سمٖمػمه٤م6 سم٤مٓؿمتٖم٤مل

 اًمٚمٗمظ هذا وم٤مٟمتٔمؿ وي٘متْمٞمف، قمٚمٞمف يٜمٓمقي اًمٚمٗمظ ٕن واًمًٙمقن6 اخلِمقع قمغم اًمدوام

 واىمت٣م وُمًٜمقهن٤م، وُمٗمرووٝم٤م، وأذيم٤مره٤م، اًمّمالة، أومٕم٤مل مجٞمع - طمروومف ىمٚم٦م ُمع -

 .شواعمٕملم اعمقومؼ واهلل. ومٞمٝم٤م سمٓم٤مقم٦م ًمٞمس ومٕمؾ يمؾ قمـ اًمٜمٝمل
 ([3/41) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]



 55 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مٞم٤مم ذم اًمّمالة 

 راحؾة عذ السػر دم الـافؾة صالة دم الؼقام ترك

 إن ىم٤مقمدا أو رايم٤ٌم، يّمكم أن ًمف واعمتٜمٗمؾ: 2 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 

 .سمرأؾمف إيامء ويًجد ويريمع ؿم٤مء،

 .اًمٜم٤مومٚم٦م راطمٚمتف قمغم يّمكم ومٙم٤من اًمًٗمر6 ذم وأُم٤م: اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل
 ([3/43) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 الشديد اخلقف دم الؼقام ترك

 :2 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 

 واًم٘مت٤مل اخلقف صالة اعمّمكم: قمغم إٓ ريمـ وهق ىم٤مئام، يّمكم أن قمٚمٞمف وجي٥م

٤ًٌم يّمكم أن ًمف ومٞمجقز ،.اًمِمديد  .رايم
ـَ : اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل  أىمداُمٝمؿ، قمغم اًمِمديد اخلقف ذم يّمٚمقا  أن ُٕمتف وؾَم

 َواًمَّماَلةِ  اًمَّمَٚمَقاِت  قَمغَم  طَم٤مومُِٔمقا : ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف وذًمؽ ،- شم٘مدم يمام - ريم٤ٌمٟم٤مً  أو

  َوىُمقُُمقا  اًمُقؾْمَٓمك
ِ
ّ
ِ
ًٓ  ظِمْٗمُتؿْ  وَم٢ِمنْ . ىَم٤مٟمِتلِمَ  ّلِل ٤ٌَمًٟم٤م َأوْ  وَمِرضَم٤م  اّلَِلَ  وَم٤مْذيُمُروا َأُِمٜمُْتؿْ  وَم٢ِمَذاش 3» ُريْم

 .[614: اًمٌ٘مرة]♂ شَمْٕمَٚمُٛمقنَ  شَمُٙمقُٟمقا  مَلْ  َُم٤م قَمَٚمَٛمُٙمؿ يَماَم 

ًٓ  ظمٗمتؿ وم٢من  . ريم٤ٌمٟم٤مً  أو رضم٤مًٓ  ومّمّٚمقا : أي: ريم٤ٌمًٟم٤م أو ومرضم٤م

ضَم٤مُل : »اًم٘مرـمٌل ىم٤مل  َيْرضَمؾ اإلٟم٤ًمن َرضَمَؾ : ىمقهلؿ ُمـ َرضمؾ6 أو راضمؾ مجع: واًمر 

: ىم٤مل صمؿ...ش. ورضُمؾ وراضمؾ َرضِمؾ ومٝمق ىمدُمٞمف6 قمغم وُمِمك اًمريمقب قمدم إذا َرضماًل6

 أي٦م وفم٤مهر قمٚمٞمف، يرد قمٛمر اسمـ وطمدي٨م. اًمّمالة يٗمًد اًم٘مت٤مل إن: طمٜمٞمٗم٦م أبق ىم٤مل

 ... قمٚمٞمف دًمٞمؾ أىمقى

 ذًمؽ دَل  إريم٤من6 سمٕمض شمرك ضمقاز ذم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك رظمص ح٤م: اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل

 .يٗمًده٤م ٓ اًمّمالة ذم اًم٘مت٤مل أن قمغم
 ([3/43) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]



 311   يمت٤مب اًم٘مٞم٤مم ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 العرص صالة هل القشطك الصالة

 اًمٕمٚمامء6 مجٝمقر قمٜمد اًمّمحٞمح اًم٘مقل قمغم اًمٕمٍم صالة هل: اًمقؾمٓمك اًمّمالة  

 اًمّمالة قمـ ؿمٖمٚمقٟم٤م: »إطمزاب يقم ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف وص٤مطم٤ٌمه6 طمٜمٞمٗم٦م أبق: ُمٜمٝمؿ

 .احلدي٨م...ش ٟم٤مراً  وسمٞمقهتؿ ىمٌقرهؿ اهلل ُمأل اًمٕمٍم، صالة اًمقؾمٓمك6
 .أظمرى ـمرق قمٜمف وًمف. قمٜمف ؿَمَٙمؾ سمـ ؿُمَتػم قمـ وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من رواه

 سمٓمرىمٝم٤م أطم٤مديثٝمؿ ؾم٤مق وىمد. اًمّمح٤مسم٦م ُمـ آظمر مجع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ورواه

 .ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمٝم٤مش. شمٗمًػمه» ذم يمثػم اسمـ احل٤مومظ
 إطمدى أهن٤م قمغم اشمٗم٘مقا  أهنؿ وًمقٓش: » شمٗمًػمه» ذم قمٌده حمٛمد اإلُم٤مم ىمقل وأُم٤م

 سم٤مًمّمالة اعمراد أن♂: اًمُقؾْمَٓمك َواًمَّماَلةِ : ▬ىمقًمف ُمـ ومٝمٛمل إمم يت٤ٌمدر ًمٙم٤من اخلٛمس6

 وهل اًمّمالة6 أنقاع أومْمؾ قمغم طم٤مومٔمقا : أي اًمٗمْمغم6ش: اًمقؾمٓمك» وسمـ اًمٗمٕمؾ،

 ًمٞمسش:  »3/011» رو٤م رؿمٞمد اًمًٞمد وىمقل. إًمخ...ش اًم٘مٚم٥م ومٞمٝم٤م حيي اًمتل اًمّمالة

 اًمّمالة ذم اإلُم٤مم إؾمت٤مذ ذيمره ُم٤م يٜم٤مذم اعمرومقع احلدي٨م ذم سيح ٟمص قمٜمدٟم٤م

 ُمدرج قمكم طمدي٨م ذمش اًمٕمٍم صالة: »ًمٗمظ إن: اعمحدصملم سمٕمض ىم٤مل وم٘مد اًمقؾمٓمك6

 .شاًمراوي شمٗمًػم ُمـ

 صالة أهن٤م ذم اًمٙمثػمة إطم٤مدي٨م صمٌقت سمٕمد إًمٞمف يٚمتٗم٧م ٓ مم٤م ُمٜمف ومٝمذا: ىمٚم٧م

 ش.ُمٕم٘مؾ هنر سمٓمؾ اهلل6 هنر ضم٤مء وإذا. »اًمٕمٍم
 ُٕمقر سمٌمء6 ومٚمٞمس سم٤مإلدراج6 احلدي٨م إقمالل ُمـ اًمًٞمد إًمٞمف أؿم٤مر ُم٤م وأُم٤م

 سمخّمقص ىمٞمؾ إٟمام اإلدراج هذا أن ذًمؽ سمٞم٤من ذم ويٙمٗمل سمذيمره٤م، اًمٙمالم يٓمقل

 .هذا ؿُمَتػْمٍ  ـمريؼ وهق قمكم6 طمدي٨م ـمرق ُمـ واطمد ـمريؼ
 هذا ومٞمٝم٤م ومٚمٞمس اًمّمح٤مسم٦م6 ُمـ همػمه قمـ إظمرى واًمٓمرق قمٜمف، ـمرىمف سم٘مٞم٦م وأُم٤م

 يمٜم٤م: ىم٤مل قمٌٞمدة ـمريؼ ُمـش 3131 رىمؿش »اعمًٜمد» ذم ـمرىمف وُمـ اعمزقمقم، اإلدراج

 . اًمّمٌح صالة اًمقؾمٓمك صالة أن ٟمرى



 313 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًم٘مٞم٤مم ذم اًمّمالة 

، إطمزاب يقم أهنؿ قمكمي  ومحدصمٜم٤م: ىم٤مل  وم٘م٤مل اًمٕمٍم6 صالة قمـ وطمًٌقٟم٤م اىمتتٚمقا

 صالة قمـ طمًٌقٟم٤م يمام 6- ٟم٤مراً  سمٓمقهنؿ اُمأل: أو - ٟم٤مراً  ىمٌقرهؿ اُمأل! مهللا: »ملسو هيلع هللا ىلص

 ش. اًمقؾمٓمك

 .اًمٕمٍم صالة اًمقؾمٓمك صالة أن يقُمئذٍ  ومٕمرومٜم٤م: ىم٤مل
 قمغم اًمقىمقف ؿم٤مء وُمـ ،- خيٗمك ٓ يمام - اعمزقمقم اإلدراج إسمٓم٤مل ذم ٟمص ومٝمذا

ش اعمًٜمد» ومٚمٞمٜمٔمر 6ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم ذًمؽ سمرومع اعمٍمطم٦م إظمرى قمكم طمدي٨م ـمرق

 و 3643 و 3313 و 3311 و 3310 و 3316 و 3112 و 550و 551: »رىمؿ

 ش.31621و 31311 و 31131 و 31111
 ([3/43) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]   

 عـف لؾعاجز ادرض دم الؼقام ترك

 :2 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 

 واًم٘مت٤مل اخلقف صالة اعمّمكم -: قمغم إٓ ريمـ وهق ىم٤مئام، يّمكم أن قمٚمٞمف وجي٥م

 إن ضم٤مًم٤ًم ومٞمّمكم اًم٘مٞم٤مم، قمـ اًمٕم٤مضمز واعمريض. رايم٤ٌم يّمكم أن ًمف ومٞمجقز ،.اًمِمديد

 .ضمٜم٥م ومٕمغم وإٓ اؾمتٓم٤مع،

 ش.ضم٤مًم٤ًمً  ُمقشمف ُمرضِ  ذم ملسو هيلع هللا ىلص وصغّم : »اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 ([3/41) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 جالس وهق ادريض صالة صػة

 :2 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 

 .ريمققمف ُمـ أظمٗمض ؾمجقده وجيٕمؾ..سمرأؾمف إيامء ويًجد يريمع



 316   يمت٤مب اًم٘مٞم٤مم ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 جالًسا صذ إذا باإلمام ادلمقمني اقتداء

  طملمَ  هذه6 ىمٌؾ أظمرى ُمرةً  يمذًمَؽ  وصاله٤م ضم٤مًم٤ًًم، ُمقشمف ُمرضِ  ذم ملسو هيلع هللا ىلص صغّم  و

6 أنِ  إًمٞمٝمؿ وم٠مؿم٤مرَ  ىمٞم٤مُم٤ًم6 وراَءهُ  اًمٜم٤مُس  وصغّم  اؿمتٙمك، قا ًُ
، اضْمٚمِ  اٟمٍمَف6 ومٚمام ومجٚمًقا

 ىُمٕمقد، وهؿ ُُمٚمقيمٝمؿ قمغم ي٘مقُمقن: واًمروم وم٤مرَس  وِمْٕمَؾ  ًمتٗمٕمٚمقن آٟمٗم٤مً  يمِْدشُمؿ إن: »ىم٤مل

6 ومال ، ريمع6 وم٢مذا سمف6 ًمُٞم١ْمشَمؿَ  اإلُم٤ممُ  ضُمِٕمَؾ  إٟمام شمٗمٕمٚمقا ، رومع6 وإذا وم٤مريمٕمقا  وإذا وم٤مرومٕمقا

 ش. [أمجٕمقن] ضمٚمقؾم٤مً  ومّمٚمُّقا  ضم٤مًم٤ًًم6 صغم
 سمف6 عمرض ضم٤مًم٤ًمً  صغم إذا اإلُم٤مم أن قمغم دًٓم٦م إطم٤مدي٨م هذه ذم َأن واقمٚمؿ  

 اًمٜمٌل أن ذًمؽ قمغم واًمدًمٞمؾ اًم٘مٞم٤مم، قمغم ىم٤مدريـ يم٤مٟمقا  وًمق ضم٤مًمًلم6 وراءه َُمـ صغم

 يمام شمٕم٤ممم، اهلل سمٙمت٤مب اًمقاضم٦ٌم إئٛم٦م ـم٤مقم٦م ُمـ اجلٚمقس ذم اإلُم٤مم اشم٤ٌمع ضمٕمؾ ملسو هيلع هللا ىلص

 أـم٤مع وُمـ اهلل، قمَم وم٘مد قمّم٤مين6 وُمـ اهلل، أـم٤مع وم٘مد أـم٤مقمٜمل6 ُمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل

 صغم وم٢من ضمٜم٦م، اإلُم٤مم إٟمام قمّم٤مين، وم٘مد إُمػم6 قمَم وُمـ أـم٤مقمٜمل، وم٘مد إُمػم6

 وًمؽ! رسمٜم٤م مهللا: وم٘مقًمقا  محده6 عمـ اهلل ؾمٛمع: ىم٤مل وإذا ىمٕمقدًا، ومّمٚمقا  ىم٤مقمدًا6

 .شذٟمٌف ُمـ ُم٣م ُم٤م ًمف همٗمر اًمًامء6 أهؾ ىمقَل  إرض أهؾ ىمقل واومؼ وم٢مذا. احلٛمد
 سمٕمض ذه٥م وىمد: »- آٟمٗم٤مً  اعمذيمقر أنس طمدي٨م ؾم٤مق أن سمٕمد - اًمؽمُمذي ىم٤مل

 طُمْمػم، سمـ وُأؾَمٞمد اهلل، قمٌد سمـ ضم٤مسمر: ُمٜمٝمؿ احلدي٨م6 هذا إمم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب

 ش. وإؾمح٤مق أمحد ي٘مقل احلدي٨م وهبذا. وهمػمهؿ هريرة، وأبق

 يم٤مسمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م6 حمدصمل ُمـ مج٤مقم٦م أمحد سم٘مقل ىم٤مل وىمدش: »6/301» احل٤مومظ ىم٤مل

 .ـهاش. طم٤ٌمن واسمـ اعمٜمذر، واسمـ ظمزيٛم٦م،
 وه٤مك ذًمؽ، ذم طم٤ٌمن اسمـ يمالمش 6/05ش »اًمراي٦م ٟمّم٥م» ذم اًمزيٚمٕمل ٟم٘مؾ وىمد

 يم٤من ىم٤مقمدًا6 صغم إذا اإلُم٤مم أن واوح سمٞم٤من اخلؼم هذا وذمش: صحٞمحف» ذم ىم٤مل:  ٟمَّمف

 وأبق اهلل، قمٌد سمـ ضم٤مسمر: اًمّمح٤مسم٦م ُمـ سمف وأومتك. ىمٕمقداً  يّمٚمقا  أن اح٠مُمقُملم قمغم

 قمـ ُيروَ  وملش. اهل٤مء وؾمٙمقن اًم٘م٤مف سمٗمتح» ىَمْٝمد سمـ وىمٞمس طمْمػم، سمـ وأؾمٞمد هريرة،

 واإلمج٤مع إمج٤مقم٤ًم، ومٙم٤من ُمٜم٘مٓمع6 وٓ ُمتّمؾ سم٢مؾمٜم٤مد هذا ظمالف اًمّمح٤مسم٦م ُمـ همػمهؿ



 311 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ةيمت٤مب اًم٘مٞم٤مم ذم اًمّمال 

 ُمـ همػمهِ  قمـ ُيروَ  ومل زيد، سمـ ضم٤مسمر اًمت٤مسمٕملم ُمـ سمف أومتك وىمد. اًمّمح٤مسم٦م إمج٤مع قمٜمدٟم٤م

 ُمـ وأول. أجْم٤مً  اًمت٤مسمٕملم ُمـ إمج٤مقم٤مً  ومٙم٤من واٍه6 وٓ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد ظمالومف اًمت٤مسمٕملم

ؿ، سمـ اعمٖمػمة إُم٦م ذم ذًمؽ أبٓمؾ ًَ  قمـ أظمذه صمؿ ؾمٚمٞمامن، أيب سمـ مح٤مد قمٜمف وأظمذ ُِمْ٘م

 ضم٤مسمر رواه طمدي٨م سمف اطمتجقا  طمدي٨م وأقمغم. أصح٤مسمف قمٜمف صمؿ طمٜمٞمٗم٦م، أبق مح٤مد

ـَ  ٓ» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل: اًمِمٕمٌل قمـ اجلٕمٗمل  .شضم٤مًم٤ًمً  سمٕمدي أطمد َي١ُمَُم
 ًمق ٕن٤م ؾمٞم٤من، ُيروَ  مل وُم٤م قمٜمدٟم٤م واعمرؾمؾ ُمرؾماًل، ًمٙم٤من إؾمٜم٤مده6 صح ًمق وهذا

 ىمٌٚمٜم٤م6 وإذا اًمت٤مسمٕملم، أت٤ٌمع قمـ ُمثٚمف ىمٌقل ًَمَٚمِزَُمٜم٤َم 6- صم٘م٦م يم٤من وإن - شم٤مسمٕمل إرؾم٤مل ىمٌٚمٜم٤م

: ىم٤مل إذا أطمد يمؾ ُمـ ي٘مٌؾ أن إًمٞمف ذًمؽ وي١مدي اًمت٤مسمٕملم، أت٤ٌمع أت٤ٌمع ُمـ ىمٌقًمف ًَمِزَُمٜم٤َم

 ضم٤مسمراً  جيرح طمٜمٞمٗم٦م أب٤م أن واًمٕمج٥م اًمنميٕم٦م، ٟم٘مض هذا وذم! ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل

 .سمف أظمؼمٟم٤م يمام وذًمؽ. سمحديثف حيت٩م ضمٕمؾ إُمر6 اوٓمره ح٤م صمؿ ويٙمذسمف، اجلٕمٗمل
 رأج٧م ُم٤م: ي٘مقل طمٜمٞمٗم٦م أب٤م ؾمٛمٕم٧م: »احلامين حيٞمك أيب إمم إؾمٜم٤مده وم٤ًمق: ىمٚم٧م

 وُم٤م اجلٕمٗمل6 ضم٤مسمر ُمـ أيمذب ًم٘مٞم٧م ومٞمٛمـ ًم٘مٞم٧م وٓ قمٓم٤مء، ُمـ أومْمؾ ًم٘مٞم٧م ومٞمٛمـ

 سمٌٕمض  اًمراي٦م ٟمّم٥م  ذم ُم٤م. ـها. سمحدي٨م ومٞمف ضم٤مءين إٓ ىمط رأي ُمـ سمٌمء أتٞمتف

 .شاظمتّم٤مر
 قمغم سمف واطمت٩م ،ش331ش »اعمقـم٠م» ذم حمٛمد اإلُم٤مم أظمرضمف هذا ضم٤مسمر وطمدي٨م

ش. أمجٕملم ضمٚمقؾم٤مً  ومّمٚمقا  ضم٤مًم٤ًًم6 اإلُم٤مم صغم إذا: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ٟمًخ

 .ومٞمف ُم٤م قمٚمٛم٧م وىمد
 ُمقشمف ُمرض ذم صالشمف ُمـ شم٘مدم ُم٤م وهل اًمٜمًخ6 قمغم أظمرى سمحج٦م اطمتجقا  وىمد

 . سم٤مًم٘مٕمقد ي٠مُمرهؿ ومل ظمٚمٗمف، ىم٤مئٛمقن وهؿ ىم٤مقمداً  سم٤مًمٜم٤مس

 احلديثلم سملم ومجع سمذًمؽ، اعمذيمقر إُمر ٟمًخ أمحد وأنٙمر: »احل٤مومظ ىم٤مل

 يرضمك عمرض ىم٤مقمداً  اًمّمالة اًمراشم٥م اإلُم٤مم اسمتدأ إذا: إطمدامه٤م: طم٤مًمتلم قمغم سمتٜمزيٚمٝمام

 .شىمٕمقداً  ظمٚمٗمف يّمٚمقن ومحٞمٜمئذٍ  سمرؤه6
 ؾمقاء ىمٞم٤مُم٤ًم، ظمٚمٗمف يّمٚمقا  أن اح٠مُمقُملم ًمزم ىم٤مئاًم6 اًمراشم٥م اإلُم٤مم اسمتدأ إذا: صم٤مٟمٞمٝمام

 ُمقت ُمرض ذم اًمتل إطم٤مدي٨م ذم يمام 6ٓ أم ىم٤مقمداً  إُم٤مُمٝمؿ صالة ي٘متيض ُم٤م ـمرأ 



 310   يمت٤مب اًم٘مٞم٤مم ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 احل٤مًم٦م6 شمٚمؽ ذم اجلٚمقس يٚمزُمٝمؿ ٓ أنف قمغم دل اًم٘مٞم٤مم قمغم هلؿ شم٘مريره وم٤من ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 وم٢مٟمف إومم6 احل٤مًم٦م سمخالف ىمٞم٤مُم٤ًم6 ُمٕمف ومّمٚمقا  ىم٤مئاًم، هبؿ سم٤مًمّمالة اسمتدأ سمٙمر أب٤م ٕن

 .قمٚمٞمٝمؿ أنٙمر ىمٞم٤مُم٤ًم6 ظمٚمٗمف صٚمقا  ومٚمام ضم٤مًم٤ًًم، اًمّمالة اسمتدأ ملسو هيلع هللا ىلص

 يًتٚمزم احل٤مًم٦م هذه ذم وهق ؾمٞمام ٓ اًمٜمًخ6 قمدم إصؾ أن اجلٛمعَ  هذا وي٘مقي

 وىمد ىم٤مقمدًا، يّمكم ٓ أن اًم٘مٞم٤مم قمغم اًم٘م٤مدر طمٙمؿ ذم إصؾ ٕن ُمرشملم6 اًمٜمًخ دقمقى

 ي٘متيض ذًمؽ سمٕمد اًم٘مٕمقد ٟمًخ ومدقمقى ىم٤مقمدًا، إُم٤مُمف صغم ُمـ طمؼ ذم اًم٘مٕمقد إمم ٟمًخ

 .ـها. سمٕمٞمد وهق ُمرشملم، اًمٜمًخ وىمقع
 اعمح٘مؼ خلّمٝم٤م وىمد اعمٓمقٓت، ذم شمراضمع يمثػمة أضمقسم٦م اًمٜمًخ ًمدقمقى وًمٚمامٟمٕملم

 أنف: اعمذيمقر احلٙمؿ سم٘م٤مء قمغم يدل ومم٤م: ىم٤مل صمؿ ،شاًمٌخ٤مري قمغم طم٤مؿمٞمتف» ذم اًمًٜمدي

 سم٘م٤مء قمغم واإلمج٤مع سم٤مإلُم٤مم، آىمتداء مجٚم٦م ُمـ اإلُم٤مم ىمٕمقد قمٜمد اعم٘متدي ىمٕمقد ضمٕمؾ ىمد

 ىمد أنف: احلٙمؿ سم٘م٤مء قمغم يدل ويمذا. آىمتداء مجٚم٦م ُمـ هق ُم٤م سم٘م٤مء وم٤مًمٔم٤مهر سمف6 آىمتداء

 أهؾ أومٕم٤مل ُمـ اإلُم٤مم ىمٕمقد قمٜمد اًم٘مٞم٤مم سم٠من اًم٘مٕمقد6 طمٙمؿ اًمرواي٤مت سمٕمض ذم قَمّٚمَؾ 

 ُمـ اخل٤مًمؼ ًمتٕمٔمٞمؿ ُووعَ  ومٞمام اعمخٚمقق شمٕمٔمٞمؿ يِمٌف أنف: يٕمٜمل - سمٕمٔمامئٝم٤م وم٤مرس

 .اًمٕمٚم٦م دوام قمٜمد احلٙمؿ سم٘م٤مء وإصؾ اًمٕمٚم٦م، هذه سم٘م٤مء خيٗمك وٓ ،- اًمّمالة
 خيٚمق ٓ اًمٜمًخ دقمقى أن سمٞم٤من ذم يمٗم٤مي٦م ومٞمف ذيمرٟم٤م وُم٤م يمٚمامت، هٜم٤م ه٤م وًمٚمٓمروملم

 .ـها. ٟمٔمر قمـ
 اًمٌح٨م6 هذا هبام اعمَُّمَدرُ  قمٛمر واسمـ هريرة أيب طمديث٤م أجْم٤مً  اًمدقمقى هذه وَيُردُّ 

 ُمـ هل اًمتل إئٛم٦م، ـم٤مقم٦م ُمـ ضمٚمقؾم٤مً  اجل٤مًمس اإلُم٤مم وراء اًمّمالة ملسو هيلع هللا ىلص ضمٕمؾ وم٘مد

  .أقمٚمؿ واهلل. ُمٜمٝم٤م رء يٜمًخ أن ُمٕم٘مقل وهمػم ،ملسو هيلع هللا ىلص ـم٤مقمتف
 ([3/41) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]
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 جالساً  ادريض صالة

 اهلل رؾمقَل  وم٠ًمخ٧م سَمَقاؾمػم، يب يم٤مٟم٧م: قمٜمف اهلل ريض طمّملم سمـ قمٛمرانُ  وىم٤مل  

 .شضمٜم٥ٍم  ومٕمغم شمًتٓمْع6 مل وم٢من وم٘م٤مقمدًا، شمًتٓمْع6 مل وم٢منْ  ىم٤مئاًم، صؾ  : »وم٘م٤مل ؟ملسو هيلع هللا ىلص
 ذم ورم: سم٤معمقطمدة واًمذي. وسم٤مًمٜمقن سم٤معمقطمدة، ي٘م٤مل 6ش سم٤مؾمقر» مجع:  سمقاؾمػم

ءَ  شم٘مٌؾ ٓ وم٤مؾمدة، ىمرطم٦م: سم٤مًمٜمقن واًمذي. اعم٘مٕمدة سم٤مـمـ . اًمٗم٤ًمد ذًمؽ ومٞمٝم٤م دام ُم٤م اًمؼُمْ

 .شومتح»
 إٓ اًم٘مٕمقد6 إمم اعمريض يٜمت٘مؾ ٓ: ىم٤مل ُمـ سمف اؾمتدلش: 6/031» احل٤مومظ ىم٤مل

 .اًم٘مٞم٤مم قمغم اًم٘مدرة قمدم سمٕمد

 ؾمئؾ: اهلل قمٌد اسمٜمف ىم٤مل  وأمحد، ُم٤مًمؽ، وقمـ اًمِم٤مومٕمل، قمـ قمٞم٤مض طمٙم٤مه وىمد

 أن إزم أطم٥م ويقهٜمف6 يْمٕمٗمف ىمٞم٤مُمف يم٤من إذا: ىم٤مل ىم٤مقمدًا؟ يّمكم ُمتك اعمريض  قمـ أيب

 .ىم٤مقمداً  يّمكم

 .اعمِم٘م٦م وضمقد سمؾ اًمٕمدم6 يِمؽمط ٓ وإؾمح٤مق 

د أن اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمٜمد واعمٕمروف  اًمِمديدة اعمِم٘م٦م وضمقد آؾمتٓم٤مقم٦م سمٜمٗمل اعمرا

 اعمِم٘م٦م وُمـ ُمِم٘م٦م6 سم٠مدٟمك يٙمتٗمك وٓ اهلالك، أو اعمرض زي٤مدة ظمقف أو سم٤مًم٘مٞم٤مم،

 .ـها. ومٞمٝم٤م ىم٤مئامً ً صغم ًمق اًمٖمرق وظمقف اًمًٗمٞمٜم٦م، رايم٥م طمؼ ذم اًمرأس دوران اًمِمديدة
ش اًمرائؼ اًمٌحر» ذم يمام - احلٜمٗمٞم٦م قمٜمد إصح هق اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمـ ذيمره وُم٤م: ىمٚم٧م

 .- اعمذه٥م يمت٥م ُمـ وهمػمهش 6/363»

 قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ُمـش إوؾمط» ذم اًمٓمؼماين أظمرضمف سمام ًمذًمؽ يًتدل وىمد

 صغَم  ُمِم٘م٦م6 ٟم٤مًمتف وم٢من ضم٤مًم٤ًًم، صغَم  ُمِم٘م٦م6 ٟم٤مًمتف وم٢من ىم٤مئاًم، اعمريض يّمكم: »ُمرومققم٤مً 

 ش.ؾمٌح ُمِم٘م٦م6 ٟم٤مًمتف وم٢من سمرأؾمف، يقُمئ ٟم٤مئاًم،

 ش.اًمْمٌٕمل حمٛمد سمـ طمٚمس إٓ ضمري٩م اسمـ قمـ يروه مل: »اًمٓمؼماين وىم٤مل 

 .شصم٘م٤مت رضم٤مًمف وسم٘مٞم٦م شمرمجف، ُمـ أضمد وملش: »6/305» اهلٞمثٛمل ىم٤مل 
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 إؾمٜم٤مده ذمش: »1/650»ش اًمتٚمخٞمص» ذم وىم٤مل ،شاًمٗمتح» ذم احل٤مومظ قمٚمٞمف وؾمٙم٧م

 .شوٕمػ
 يّمكم أن يًتٓمع مل إذا اعمريض صالة ذم اًمٕمٚمؿ أهؾ واظمتٚمػ: اًمؽمُمذي ىم٤مل

 .إجٛمـ ضمٜمٌف قمغم يّمكم: اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض وم٘م٤مل ضم٤مًم٤ًًم6

 .اًم٘مٌٚم٦م إمم ورضماله ىمٗم٤مه قمغم ُمًتٚم٘مٞم٤مً  يّمكم: سمٕمْمٝمؿ وىم٤مل 
ش اًم٤ٌمري ومتح» ش:اًمٗمتحلم» ذم يمام - اًمِم٤مومٕمٞم٦م وسمٕمض احلٜمٗمٞم٦م، ىم٤مل وسمف: ىمٚم٧م    

 .-ش اًم٘مدير ومتح»و
 قمغم واطمتجقا  ،-ش اعمجٛمقع» ذم يمام - اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمٜمد اًمّمحٞمح هق إول واًم٘مقل

 مل وم٢من اؾمتٓم٤مع، إن ىم٤مئامً  اعمريض يّمكم: »ُمرومققم٤مً  قمٜمف اهلل ريض قمكم سمحدي٨م ذًمؽ

 ُمـ أظمٗمض ؾمجقده وضمٕمؾ أوُم٠م، يًجد6 أن يًتٓمع مل وم٢من ىم٤مقمدًا، صغَم  يًتٓمع6

 مل وم٢من اًم٘مٌٚم٦م، ُمًت٘مٌؾ إجٛمـ ضمٜمٌف قمغم صغَم  ىم٤مقمدًا6 يّمكم أن يًتٓمع مل وم٢من ريمققمف،

 .شاًم٘مٌٚم٦م يكم مم٤م ورضماله ُمًتٚم٘مٞم٤ًم، صغَم  إجٛمـ6 ضمٜمٌف قمغم يّمكم أن يًتٓمع

 طمًـ ـمريؼ ُمـش 114 - 6/113» اًمٌٞمٝم٘مل وقمٜمف ،ش335» اًمدارىمٓمٜمل أظمرضمف

 طمًلم سمـ قمكم قمـ أبٞمف قمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر قمـ زيد سمـ طمًلم صمٜم٤م: اًمٕمرين طمًلم سمـ

 .سمف ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم قمـ قمكم سمـ احلًلم قمـ

 ىم٤مل: زيد سمـ طمًلم وقمٚمتف 6-ش 0/132» اًمٜمقوي ىم٤مل يمام - وٕمٞمػ ؾمٜمد وهذا

 وهق اًمٕمرين6 احلًلم سمـ واحلًـ. اعمديٜمل اسمـ وٕمٗمفش: 1/651ش »اًمتٚمخٞمص» ذم

 .ُمؽموك

 .شضمداً  واهٍ  وإؾمٜم٤مدهش: »363ش »اًمدراي٦م» ذم وىم٤مل 
 قمٛمران6 طمدي٨م ذم احلج٦م وإٟمام سمف6 حيت٩م وٓ احلدي٨م، هذا قمغم يٕمتٛمد ومال: ىمٚم٧م

 رواي٦م قمغم ؾمٞمام ٓ ىم٤مقمدًا6 اًمّمالة يًتٓمع مل إن ضمٜمٌف قمغم يّمكم أنف قمغم اًمٜمص ومٗمٞمف

 .شومٛمًتٚم٘مٞم٤مً  شمًتٓمع6 مل وم٤من: »اًمٜم٤ًمئل
 .احلٜمٗمٞم٦م ُمذه٥م ظمالف وهذا اجلَٜم٥ِْم، قمغم اًمّمالة سمٕمدَ  آؾمتٚم٘م٤مءَ  ومجٕمَؾ 
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 سمـ سمٕمٛمران ظم٤مص٤مً  جيٕمٚمف أنش 3/132ش »اًمٗمتح» ذم اهلامم اسمـ طم٤مول وًمذًمؽ

 .ًمألُم٦م ظمٓم٤مسم٤مً  يٙمقن ومال طمّملم6
 حمٛمقل ملسو هيلع هللا ىلص يمالُمف أن اًمٕمٚمامء سملم قمٚمٞمف اعمتٗمؼ إصؾ وم٢من قمٚمٞمف6 سمره٤من ٓ يمالم وهذا

ُم٦م6 ُمـ ومرداً  سمف اعمخ٤مـم٥َُم  يم٤من وإن اًمٕمٛمقم، قمغم  وٓ اًمتخّمٞمص، قمغم دًمٞمؾ َيِردْ  مل ُم٤م ٕا

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن اًمِم٤مومٕمٞم٦م إًمٞمف ذه٥م ُم٤م وم٤محلؼ هٜم٤م6 ذًمؽ ُمـ رء يقضمد
 ([3/53) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الـصػ عذ مشؼة مع الؼقام عذ الؼادر الؼاعد ادريض صالة

 الؼائؿ صالة مـ

 ىم٤مقمد؟ وهق اًمرضمؾ صالةِ  قمـ ملسو هيلع هللا ىلص ؾم٠مخُتفُ : »أجْم٤مً [ احلّملم سمـ قمٛمران] وىم٤مل 

 وُمـ اًم٘م٤مئؿ، أضمر ٟمّمػ ومٚمف ىم٤مقمدًا6 صغّم  وُمـ أومْمُؾ، ومٝمق ىم٤مئاًم6 صغّم  َُمـ: »وم٘م٤مل

 ش.اًم٘م٤مقمد أضمر ٟمّمػ ومٚمف ،شُمْمٓمجٕم٤مً : رواي٦م وذم» ٟم٤مئامً  صغم
 قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ظمرج: »قمٜمف اهلل ريض أنس ىم٤مل وم٘مد اعمريض6 سمف واعمراد

 صالة ُمـ اًمٜمّمػ قمغم اًم٘م٤مقمد صالة إن: »وم٘م٤مل ُمرض، ُمـ ىمٕمقداً  يّمٚمقن وهؿ ٟم٤مس

 .شاًم٘م٤مئؿ
 6ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٛمقُمف ُمـ يًتثٜمك: »احل٤مومظ ىم٤مل. اًم٘م٤مئؿ أضمر ٟمّمػ ومٚمف[: وىمقًمف]

: ىم٤مل قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد حلدي٨م ىم٤مئاًم6 صالشمف قمـ أضمره٤م يٜم٘مص ٓ ىم٤مقمداً  صالشمف وم٢من

 يّمكم ومقضمدشمفش. اًمّمالة ٟمّمػ قمغم ىم٤مقمداً  اًمرضمؾ صالة» :ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن سمٚمٖمٜمل

: وم٘م٤مل. وم٠مظمؼمشمف!ش. اهلل؟ قمٌد ي٤م ًمؽ ُم٤م: »وم٘م٤مل رأد، قمغم يدي ومقوٕم٧م ضم٤مًم٤ًًم6

 .شُمٜمٙمؿ يم٠مطمد ًم٧ًم وًمٙمٜمل أضمؾ6»

 .واًمٜم٤ًمئل داود، وأبق ُمًٚمؿ، أظمرضمف
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 ىم٤مل صمؿش. 6/611» وأمحد ،ش3/163» اًمدارُمل أظمرضمف ويمذًمؽ: ىمٚم٧م

 وىمد اًمّمحٞمح، وهق ظمٓم٤مسمف، قمٛمقم ذم داظمٌؾ  اعمتٙمٚمؿ أن قمغم يٜمٌٜمل وهق[: »احل٤مومظُ ]

 .شاعم٠ًمخ٦م هذه ملسو هيلع هللا ىلص ظمّم٤مئّمف ذم اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمد

 ...ش.هٜم٤م ه٤م ُمْمٓمجٕم٤مً : قمٜمدي ٟم٤مئامً : »... اًمٌخ٤مري ىم٤مل: ٟم٤مئامً  صغم ُمـ[: وىمقًمف] 

 ٟمٗم٤مه وىمد. ُمْمٓمجٕم٤مً  اًمتٜمٗمؾ ضمقاز قمغم دًٓم٦م وومٞمف. أمحد ًمإلُم٤مم رواي٦م وهق: ىمٚم٧م

 إمم سم٢مؾمٜم٤مده اًمؽمُمذي ٟم٘مٚمف وم٘مد صم٤مسم٧م6 اخلالف ًمٙمـ: وزاد سمٓم٤مل، اسمـ وشمٌٕمف اخلٓم٤ميب،

. وُمْمٓمجٕم٤مً  وضم٤مًم٤ًمً  ىم٤مئامً  اًمتٓمقع صالة صغم اًمرضمؾ6 ؿم٤مء إن: ىم٤مل اًمٌٍمي احلًـ

 .اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ مج٤مقم٦م سمف وىم٤مل
 قمٜمد وضمٝم٤مً  قمٞم٤مض وطمٙم٤مه. اعمت٠مظمرون وصححف ًمٚمِم٤مومٕمٞم٦م، اًمقضمٝملم أطمد وهق

 .احلدي٨م هبذا واطمت٩م ُمٜمٝمؿ، إهبري اظمتٞم٤مر وهق أجْم٤ًم، اح٤مًمٙمٞم٦م
 سمؾ ًمف6 ُمٗمٝمقم ومال اًمٖم٤مًم٥م6 خمرج ظمرج اًمرضمؾ قمـ قمٛمران ؾم١مالش: شمٜمٌٞمف»

ة اًمرضمؾ  ش.6/604ش »اًمٗمتح» ذم يمذا. ؾمقاء ذًمؽ ذم واعمرأ

 قمغم اعمٗمؽمض قمغم اخلٓم٤ميب ومحٚمف اعمتٜمٗمؾ، قمغم اًمٕمٚمامء مجٝمقر محٚمف واحلدي٨م

 سمحدي٨م اعمراد: »اخلٓم٤ميب وم٘م٤مل اًمٜمققملم6 يِمٛمؾ احلدي٨م أن واًمٔم٤مهر. أيت اًمتٗمّمٞمؾ

 أضمر ومجٕمؾ ُمِم٘م٦م، ُمع ومٞم٘مقم يتح٤مُمؾ أن يٛمٙمٜمف اًمذي اعمٗمؽمض اعمريض: قمٛمران

 .اٟمتٝمك. شىمٕمقده ضمقاز ُمع اًم٘مٞم٤مم، ذم ًمف شمرهمٞم٤ٌمً  اًم٘م٤مئؿ6 أضمر ُمـ اًمٜمّمػ قمغم اًم٘م٤مقمد
 ...ش.ُمتجف محؾ وهقش: »6/024» احل٤مومظ ىم٤مل 

ه، اًم٘مٞم٤مم6 قمٚمٞمف يِمؼ ويم٤من ىم٤مقمدًا، ومرو٤مً  صغم ومٛمـ :ىم٤مل   وُمـ هق ويم٤من أضمزأ

 أومْمؾ يم٤من قمٚمٞمف6 ؿمؼ وًمق اًم٘مٞم٤مم، وشمٙمَٚمػ اعمٕمذور هذا حت٤مُمؾ ومٚمق ؾمقاء، ىم٤مئامً  صغم

 أصؾ قمغم أضمره ٟمٔمػم ذًمؽ قمغم أضمره يٙمقن أن يٛمتٜمع ومال اًم٘مٞم٤مم، شمٙمٚمػ أضمر عمزيد

 ىم٤مقمداً  اًمٜمٗمؾ صغم وُمـ. اًم٘م٤مئؿ أضمر ُمـ اًمٜمّمػ قمغم اًم٘م٤مقمد أضمر أن ومٞمّمح اًمّمالة6

 .إؿمٙم٤مل سمٖمػم اًم٘م٤مئؿ أضمر ُمـ اًمٜمّمػ قمغم أضمره ويم٤من أضمزأه، اًم٘مٞم٤مم6 قمغم اًم٘مدرة ُمع
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 ُم٤م سم٤معمٗمؽمض أراد وم٢من. ُمٕم٤مً  واعمتٜمٗمؾ اعمٗمؽمض ذم احلدي٨م إن: اًم٤ٌمضمل ىمقل وأُم٤م

 .اعمتٜمٗمؾ قمغم احلدي٨م ومحٚمقا  ،...اًمٕمٚمامء أيمثر ذًمؽ أبك وم٘مد وإ6ٓ ومذاك، ىمررٟم٤مه6

 ذم ورد وىمد اخلٓم٤ميب، ذيمره٤م اًمتل اًمّمقرة شمرد ٓ أن ذًمؽ ُمـ يٚمزم وٓ: ىم٤مل 

: ىم٤مل أنس قمـ ؿمٝم٤مب اسمـ قمـ ضمري٩م اسمـ ـمريؼ ُمـ أمحد ومٕمٜمد هل٤م6 يِمٝمد ُم٤م احلدي٨م

َٛم٦ٌم، وهل اعمديٜم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمدم  واًمٜم٤مس اعمًجد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومدظمؾ اًمٜم٤مس، وَمُحؿَ  حُمَ

 .شاًم٘م٤مئؿ صالة ٟمّمػ اًم٘م٤مقمد صالة: »وم٘م٤مل ىمٕمقد، ُمـ يّمٚمقن

 اعمٕمذور6 ذم وارد وهق. آظمر وضمف ُمـ ًمف ُمت٤مسمع اًمٜم٤ًمئل وقمٜمد صم٘م٤مت، رضم٤مًمف

 .اخلٓم٤ميب سمحثف يمام قمٚمٞمف6 ُمِم٘متف ُمع اًم٘مٞم٤مم شمٙمٚمػ ُمـ قمغم ومٞمحٛمؾ
 ([3/50) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 مرفقعا األرض عذ صقئا يضع أن جالسا لؾؿصيل جيقز ال

 عؾقف يسجد

 :3 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 

 وإٟمام قمٚمٞمف، يًجد ُمرومققم٤م إرض قمغم ؿمٞمئ٤م يْمع أن ضم٤مًم٤ًم ًمٚمٛمّمكم جيقز ٓ 

 إرض ي٤ٌمذ أن يًتٓمٞمع ٓ يم٤من إذا ذيمرٟم٤م يمام ريمققمف ُمـ أظمٗمض ؾمجقده جيٕمؾ

 .سمجٌٝمتف
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل 

 6 قمقداً  وم٠مظمذ هب٤م، ومرُمك وم٠مظمذه٤م، وؾم٤مدة6 قمغم يّمكم ومرآه ُمريْم٤ًم، ملسو هيلع هللا ىلص وقم٤مد

 وَم٠َمْومِ  وإ6ٓ اؾمتٓمٕم٧م، إن إرض قمغم صؾ  : »وىم٤مل سمف، ومرُمك وم٠مظمذه، قمٚمٞمف، ًمٞمّمكم

 ش.ريمققمؽ ُمـ أظمٗمض ؾمجقدك واضمٕمؾ إيامًء،

 ([3/53) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



 331   يمت٤مب اًم٘مٞم٤مم ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 الطائرة وكذا السػقـة دم الػريضة صالة جقاز

 .اًمٓم٤مئرة ويمذًمؽ. اًمًٗمٞمٜم٦م ذم اًمٗمريْم٦م صالة ودمقز 

 ([3/313) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ[. ]4 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص]

 السػقـة دم الصالة

 خت٤مف أن إٓ ىم٤مئاًم6 ومٞمٝم٤م َصؾ  : »وم٘م٤مل اًمًٗمٞمٜم٦م؟ ذم اًمّمالة قمـ ملسو هيلع هللا ىلص وؾُمئؾ  

 ش.اًمٖمرق
 اًم٘مٞم٤مم، اًمًٗمٞمٜم٦م ذم يّمكم ُمـ قمغم اًمقاضم٥م أن ومٞمفش: » 1/325» اًمِمقيم٤مين ىم٤مل 

 قمغم اًمداًم٦م اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م ذًمؽ وي١ميد اًمٖمرق، ظمِمٞم٦م قمٜمد إٓ اًم٘مٕمقد جيقز وٓ

 وٓ اًمًٗمٞمٜم٦م ذم اًم٘مٕمقد ضمقاز إمم يّم٤مر ومال اًمٗمريْم٦م6 صالة ُمٓمٚمؼ ذم اًم٘مٞم٤مم وضمقب

 قمغم اًمٗمريْم٦م صالة ذم اًمؽمظمٞمص قمغم يدل ُم٤م وىمَدُمٜم٤م ظم٤مص، سمدًمٞمؾ إٓ همػمه٤م

ظَمُص . اًمٕمذرِ  قمٜمد اًمراطمٚم٦م  اًمداسم٦م6 يمرايم٥م اًمًٗمٞمٜم٦م رايم٥م وًمٞمس قمٚمٞمٝم٤م، ي٘م٤مس ٓ واًمرُّ

 ُمـ ؾم٤مواه٤م ُم٤م احلدي٨م ذم اعمذيمقرة اًمٖمرق خم٤موم٦م قمغم وي٘م٤مس. آؾمت٘م٤ٌمل ُمـ ًمتٛمٙمٜمف

 .ـهاش. إقمذار

 صغم رضمؾ قمـ ؾمئؾ اهلل رمحف أمحد ؾمٛمٕم٧مش: 32ش »ُم٤ًمئٚمف» ذم داود أبق وىم٤مل

 .يٕمٞمد أن إزمَ  وم٠مطم٥م ىم٤مئاًم6 يّمكم أن ي٘مدر يم٤من إن: ىم٤مل ىم٤مقمدًا؟ اًمًٗمٞمٜم٦م ذم

 إن ىم٤مئامً : ىم٤مل اًمًٗمٞمٜم٦م؟ ذم اًمّمالة قمـ ؾُمئؾ أمحد ؾمٛمٕم٧م: داود أبق ىم٤مل 

 .اإلقم٤مدة يذيمر مل ًمٙمٜمف اهلل، قمٌد اسمٜمفش ُم٤ًمئؾ» ذم وٟمحقه. اؾمتٓم٤مع
 ومٞمض» ذم يمام - اًمٕمراىمل وأىمرهش. طمًـ طمدي٨م: »اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل واحلدي٨م

 .شاًم٘مدير

 ([3/313) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 
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  السػقـة دم كالصالة الطائرة دم الصالة حؽؿ

 :5 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .اًمً٘مقط ٟمٗمًف قمغم ظمٌم إذا ىم٤مقمدا[ واًمٓم٤مئرة اًمًٗمٞمٜم٦م أي] ومٞمٝمام يّمكم أن وًمف
 : اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 إن ىم٤مئامً  يّمكم أن: اًمًٗمٞمٜم٦م ذم يم٤مًمّمالة اًمٓم٤مئرة ذم اًمّمالة وطمٙمؿ :فائدة

 ش.وؾمجقد سمريمقع إيامءً  ضم٤مًم٤ًمً  صغم وإ6ٓ اؾمتٓم٤مع،
 ([3/316) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 الصالة دم وكحقه عؿقد عذ االعتامد

 :31 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .سمدٟمف وٕمػ أو ؾمٜمف، ًمٙمؼم قمّم٤م أو قمٛمقد قمغم ىمٞم٤مُمف ذم يٕمتٛمد أن وجيقز

 : اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

ـَ  وَح٤م  .قمٚمٞمف يٕمتٛمد ُمّماله ذم قمٛمقداً  اختذ ويمؼم6 ملسو هيلع هللا ىلص أؾم
 قمغم اًمّمالة ذم آقمتامد ضمقاز قمغم يدل احلدي٨مش: »6/640: »اًمِمقيم٤مين ىم٤مل   

ـْ  وٟمحقمه٤م، واًمٕمّم٤م اًمٕمٛمقد  اًمٚمحؿ، ويمثرة اًمٙمؼم وهق اعمذيمقر6 سم٤مًمٕمذر ُم٘مٞمداً  ًمٙم

 اطمت٤مج ُمـ أن اًمٕمٚمامء ُمـ مج٤مقم٦م ذيمر وىمد وٟمحقمه٤م، واعمرض، اًمْمٕمػ، هبام ويٚمحؼ

 أطمد قمغم يٛمٞمؾ أو طم٤مئط، إمم يًٜمد أو قمٙم٤مز، أو قمّم٤م، قمغم يتٙمئ أن إمم ىمٞم٤مُمف ذم

 وقمدم سم٤مًمٚمزوم، اًمِم٤مومٕمل أصح٤مب ُمـ مج٤مقم٦م وضمزم. ذًمؽ ًمف ضم٤مز إمل6 ُمـ ضمٜمٌٞمف

 .ـهاش. آقمتامد ُمع اًم٘مٞم٤مم إُمٙم٤من ُمع اًم٘مٕمقد ضمقاز
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 اقمتٛمد، ؿم٤مء6 إن: » وم٘م٤مل ُم٤مًمؽ6 اإلُم٤مم: اًمّمالة ذم آقمتامد ضمقاز قمغم ٟمص وممـ

 ومٚمٞمٜمٔمر سمف، يرشمٗمؼ ُم٤م ىمدر قمغم ذًمؽ: وىم٤مل آقمتامد، يٙمره ٓ ويم٤من. يٕمتٛمد مل ؿم٤مء6 وإن

 ش.3/30ش »اعمدوٟم٦م» ذم يمذاش. ومٚمٞمّمٜمٕمف سمف6 أرومؼ هق ُم٤م

 - قمٞم٤مض اًم٘م٤ميض ىم٤مل وىمد. رضورة سمدون وًمق اًمٜم٤مومٚم٦م، سمذًمؽ يريد أنف واًمٔم٤مهر

 ذم ومج٤مئز اًمٕميص6 قمغم آشمٙم٤مء وأُم٤م: »-ش 621 - 1/620ش »اعمجٛمقع» ذم يمام

 ومٛمٜمٕمف اًمٗمرائض6 ذم وأُم٤م يمراهتف، ُمـ ؾمػميـ اسمـ قمـ ٟم٘مؾ ُم٤م إٓ سم٤مشمٗم٤مىمٝمؿ، اًمٜمقاومؾ

 زال6 ًمق يً٘مط سمحٞم٨م وٟمحقه طم٤مئط أو قمّم٤م قمغم اقمتٛمد ُمـ: وىم٤مًمقا  واجلٛمٝمقر ُم٤مًمؽ

 .إًمخ[ ...ش صالشمف شمّمح مل]
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أصح٤مب يم٤من: ىم٤مل قمٓم٤مء قمـ احلج٤مج قمـ اًمٌٞمٝم٘مل روى وىمد

 .اًمّمالة ذم اًمٕميص قمغم يتٙمئقن
 .قمٜمٕمٜمف وىمد ُمدًمس، وهق ،- أرـم٤مة اسمـ: هق - هذا واحلج٤مج

 ([3/316) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 الؾقؾ صالة دم والُؼعقد الؼقام

 :33 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 ومٞمّمكم سمٞمٜمٝمام، جيٛمع وأن قمذر، سمدون ىم٤مقمدا أو ىم٤مئام، اًمٚمٞمؾ صالة يّمكم أن وجيقز

 يريمع صمؿ ىم٤مئام، أي٤مت ُمـ قمٚمٞمف سم٘مل ُم٤م ومٞم٘مرأ  ي٘مقم اًمريمقع وىمٌٞمؾ ضم٤مًم٤ًم، وي٘مرأ 

 .اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م ذم ذًمؽ ُمثؾ يّمٜمع صمؿ ويًجد،

 ىم٤مقمدًا، ـمقيالً  وًمٞمالً  ىم٤مئاًم، ـمقيالً  ًمٞمالً  يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من: اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 .ىم٤مقمداً  ريمع ىم٤مقمدًا6 ىمرأ  وإذا ىم٤مئاًم، ريمع ىم٤مئاًم6 ىمرأ  إذا ويم٤من
 يٙمقن ُم٤م ىمدر ىمراءشمف ُمـ سم٘مل وم٢مذا ضم٤مًمس، وهق ومٞم٘مرأ  ضم٤مًم٤ًًم، يّمكم أطمٞم٤مٟم٤مً  ويم٤من

 اًمريمٕم٦م ذم يّمٜمع صمؿ وؾمجد، ريمع صمؿ ىم٤مئؿ، وهق وم٘مرأه٤م ىم٤مم آي٦م6 أرسمٕملم أو صمالصملم

 .ذًمؽ ُمثؾ اًمث٤مٟمٞم٦م
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ٌَح٦م صغم  وإٟمام» ًُّ 6 ح٤م طمٞم٤مشمف آظمر ذم ىم٤مقمداً  اًم ـَ  .ش سمٕم٤مم ووم٤مشمف ىمٌؾ وذًمؽ أؾَم
 اًمٜم٤مومٚم٦م اومتتح ُمـ قمغم اؿمؽمط ُمـ قمغم رد ومٞمفش: 1/62ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل 

 وسمٕمض أؿمٝم٥م، قمـ حمٙمل وهق ىم٤مئاًم، يريمع أن ىم٤مئامً  أو ىم٤مقمدًا، يريمع أن ىم٤مقمداً 

 ذم قم٤مئِم٦م قمـ ؿم٘مٞمؼ سمـ اهلل قمٌد ـمريؼ ُمـ وهمػمه ُمًٚمؿ رواه ُم٤م ومٞمف واحلج٦م احلٜمٗمٞم٦م،

 ىم٤مقمدًا6 ىمرأ  وإذا ىم٤مئاًم، ريمع ىم٤مئاًم6 ىمرأ  إذا يم٤من: وومٞمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة قمـ هل٤م ؾم١ماًمف

 .ىم٤مقمداً  ريمع

 يم٤من سم٠منف سمٞمٜمٝمام ومُٞمجٛمع قمٜمٝم٤م، قمروة رواه ُم٤م ُمٜمع ُمٜمف يٚمزم ٓ وًمٙمـ صحٞمح، وهذا

 .ـها. أقمٚمؿ واهلل. ٟمِم٤مـمف سمح٥ًم ذًمؽ ُمـ يمالً  يٗمٕمؾ
 أن سمٕمد -ش 6/636» اًمؽمُمذي وم٘م٤مل وإؾمح٤مق6 أمحد ذه٥م وإًمٞمف احلؼ، هق وهذا

 يمال َرَأج٤َم يم٠مهَنام. احلديثلم يمال قمغم واًمٕمٛمؾ: وإؾمح٤مق أمحد ىم٤مل: »- احلديثلم ذيمر

 اًمٓمح٤موي ذيمر احلٜمٗمٞم٦م سمٕمض قمـ احل٤مومظ ٟم٘مٚمف وُم٤مش. هبام ُمٕمٛمقًٓ  صحٞمح٤مً  احلديثلم

 اسمـ طمدي٨م دون إول سمحديثٝم٤م إظمذ إومم أن: وهق اًمثالصم٦م إئٛم٦م قمـ ظمالومف

 .قمٜمٝم٤م ؿم٘مٞمؼ
 ([3/310) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 الصالة دم اجلؾقس صػة

 :36 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 

 .هب٤م يًؽميح أظمرى ضمٚم٦ًم أي أو ُمؽمسمٕم٤م، ضمٚمس ىم٤مقمدا صغم وإذا

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 .ُمؽمسمٕم٤مً  جيٚمس ويم٤من
 أن ىم٤مقمداً  صغم عمـ اعمًتح٥م أن قمغم يدل واحلدي٨مش: »1/33» اًمِمقيم٤مين ىم٤مل  

 ًمٚمِم٤مومٕمل، اًم٘مقًملم أطمد وهق وأمحد، وُم٤مًمؽ، طمٜمٞمٗم٦م، أبق ذه٥م ذًمؽ وإمم يؽمسمع،
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 اًمًجدشملم، سملم يم٤مجلٚمقس ُمٗمؽمؿم٤ًم، جيٚمس أنف إمم ىمقًمٞمف أطمد ذم اًمِم٤مومٕمل وذه٥م

 اخلالف وهذا: ىم٤مل ُمتقريم٤ًم6 جيٚمس أنف احلٜمٗمٞملم سمٕمض قمـش اًمٜمٝم٤مي٦م» ص٤مطم٥م وطمٙمك

 ُمـ ؿم٤مء صٗم٦م أي قمغم ي٘مٕمد أن ًمف جيقز أنف قمغم آشمٗم٤مق وىمع وىمد إومْمؾ، ذم هق إٟمام

 .شاًم٘مٕمقد
 ([3/312) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الُركب دم آالم مـ يعاين دـ قاعداً  الصالة

 يّمكم أن ًمٚمرضمؾ جيقز هؾ: ي٘مقل ومٝمٛم٧م، وهٙمذا ؿمقي٦م، ًمٖمز ومٞمف ؾم١مال :السائؾ

 ُم٤مئ٦م يّمٕمد أن يًتٓمٞمع اًمقىم٧م سمٜمٗمس  وهق اًمُريم٥م ذم أٓم ًمٌٕمض ضم٤مًمس6 وهق

 درضم٤مت؟ مخس يٜمزل أن يًتٓمٞمع وٓ درضم٦م،

ر ذم ٟمتٕمٛمؼ ُم٤م سمدون :الشقخ  اًمٚمٖمز، شمِمٌف إهن٤م قمٜمٝم٤م ىمٚم٧م اًمتل اًمّمقرة شَمَّمقُّ

 يم٤من إنش ضمٜم٥م ومٕمغم شمًتٓمع، مل وم٢من وم٘م٤مقمد، شمًتٓمع مل وم٢من ىم٤مئاًم، صؾ  : »ؾمٜم٘مقل

 .ضم٤مًم٤ًمً  يّمكم أن جيقز ومال ىم٤مئاًم، يّمكم أن يًتٓمٞمع

٤منُ  سَمؾِ ▬ سمٜمٗمًف أدري هق يٕمٜمل :السائؾ ًَ فِ  قَمغَم  اإِلٟم ًِ  .[30:اًم٘مٞم٤مُم٦م♂ ]سَمِّمػَمةٌ  َٟمْٗم

 سملم سم٤مًمٗمرق يِمٕمروا ي٘مدروا ُم٤م إصح٤مء واًمٜمزول، اًمّمٕمقد هذا ٕنف :الشقخ

 سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمّمٕمقد، ُمـ أهقن قمكمّ  اًمٜمزول ُمثالً  ؿمخّمٞم٤مً  وم٤مٟم٤م واًمٜمزول، اًمّمٕمقد

 .ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس قمغم آظمر ؿمخص يٙمقن ىمد ًمٙمـ ًمٚمُريَم٥م،

 ىُمُدرات ومٞمٝم٤م ختتٚمػ أُمقر، دىم٤مئؼ ومٝمؿ ذم أنٗمًٜم٤م ٟمحنم ٟمحـ ومٚمامذا: وًمذًمؽ 

 .اًمٜم٤مس

 مل وم٢من ىم٤مئاًم، َصؾ   وهق هب٤م، احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع أراطمٜم٤م اًمتل اًم٘م٤مقمدة أضمٞم٥م أن٤م ًمٙمـ 

 .ضمٜم٥م ومٕمغم وإٓ وم٘م٤مقمدًا، شمًتٓمع

 ( 11: 63: 15/ 064/واًمٜمقر اهلدى) 
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 وغره حائط عذ الـػؾ صالة دم االشتـاد

 هٞمئ٦م شمٖمٞمػم همػم ُمـ وهمػمه طم٤مئط قمغم اًمٜمٗمؾ صالة ذم آؾمتٜم٤مد جيقز هؾ :مداخؾة

 اًم٘مٞم٤مم؟

 .جيقز ًمٚمٕمجقز سم٤مًمٜم٦ًٌم :الشقخ

 اعمُْتَٕم٥م؟ ُمـ أو :مداخؾة

 ضم٤مًم٤ًمً  يم٤مًمّمالة اًمٜم٤مومٚم٦م ذم أضمٞمز إذا ٕنف قمذر6 ذم يٙمقن يٕمٜمل هق، هذا :الشقخ

 .أومم سم٤مب ُمـ ُمّتٙمئ٤مً  اًمّمالة ًمف ُيـج٤مز ومألن

 (  11: 15: 63/ 430/ واًمٜمقر اهلدى) 

 تسر وهل السقارة دم الـافؾة صالة

 قمـ شَمٜمَْحرف يمقهن٤م ُمع شمًػم، وهل اًمًٞم٤مرة ذم اًمٜم٤مومٚم٦م صالة صح٦م ُم٤م: السمال

 اًم٘مٌٚم٦م؟

 سملم اًمٗمرق وًمٙمـ اًمداسم٦م، وسملم اًمًٞم٤مرة سملم احلٞمثٞم٦م هذه سملم ومرق ٓ هق :الشقخ

 .وم٤مرهم٦م ـمريؼ ذم يًػم أن وسملم ُمزدمح٦م، ـمريؼ ذم اًمًٞم٤مرة ذم يًػم يٙمقن أن

 قمغم أو اًمًٞم٤مرة ذم اًمٜم٤مومٚم٦م يّمكم أن سملم قمٜمدي ومرق ٓ اًمث٤مٟمٞم٦م احل٤مًم٦م هذه ذم 

 .اًمداسم٦م

 ذم وظمِمققمف قم٘مٚمف ُيـْحِي  أن يًتٓمٞمع ٓ ومٝمق اًمزطم٤مم، طم٤مًم٦م إومم احل٤مًم٦م ذم أُم٤م 

 هبذه ًمف ٟمٜمّمح ُم٤م ًمذًمؽ سم٤مًمٜم٤مس، اعمزدمح٦م اًمٓمرق ذم اًمًٞم٤مرة يًقق وهق اًمّمالة،

 .اًمّمالة

 (  11: 01: 31/ 142/ واًمٜمقر اهلدى)  
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 السر خالل احلافؾة دم الـقافؾ صالة

 ذم اًمٕمٚمامء قمٜمد ىمقل ومًٛمٕم٧م اًمًٕمقدي٦م، إمم اًم٤ٌمص ذم أؾم٤مومر أن٤م :مداخؾة

 ضم٤مًمس، وأن٧م شمّمكم أن اًم٤ٌمص ذم اًمًػم ظمالل وأن٧م ًمؽ جيقز: ي٘مقل اًمًٕمقدي٦م

 ي٘مْمقن اًمٜم٤مس، يقىمػ ُم٤ًموم٤مت ظمالل اًم٤ٌمص يتقىمػ وهق: ي٘مقًمقن ٟم٤مس وؾمٛمٕم٧م

 ومٞمٝم٤م، شمقىمػ اًمتل إوىم٤مت هذه ذم ىم٤مئامً  وشمّمٚمٞمٝم٤م شمٜمزل: وم٘م٤مل ويِمؽمون، طم٤مضمتٝمؿ

 .إُمر ًمٜم٤م شمقوح أن ومٜمريد

 ٓ اًمذي احلؼ هق وشمّمكم شمٜمزل ىم٤مًمقا  اًمذيـ ه١مٓء ضمقاب أن ؿمؽ ٓ :الشقخ

 اًمٗمريْم٦م؟ قمـ ؾم١ماًمؽ ـمٌٕم٤مً  يم٤من إذا ومٞمف ري٥م

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 ٓ واًمٓم٤مئرة اًميورة، طم٤مًم٦م ذم إٓ ضم٤مئزة همػم اًمداسم٦م قمغم اًمٗمريْم٦م صالة :الشقخ

 سم٠من ذيمرت يمام واًمقوع أُم٤م ويّمكم، يٜمزل أن ُمـ اًمرايم٥م يتٛمٙمـ ُم٤م ُمٓم٤مر ذم حتط

 وريمقع ىمٞم٤مم يّمكم أن اًمرايم٥م وسم٢مُمٙم٤من اعمحٓم٤مت، سمٕمض ذم شم٘مػ هذه اًمًٞم٤مرة

 .ظمالومف جيقز وٓ اًمٗمرض هق ومٝمذا وؾمجقد،

 اًمًٞم٤مرة يم٤مٟم٧م إذا يٕمٜمقن اًمًٞم٤مرة ذم اًمّمالة سمجقاز ىمقهلؿ ؾمٛمٕم٧م اًمذيـ وًمٕمؾ

 .وؾمجقد سمريمقع ومٞمٝم٤م اًمّمالة ُمـ اًمرايم٥م يتٛمٙمـ حمٓم٦م ذم شم٘مػ وٓ ـمري٘مٝم٤م شمت٤مسمع

 ومٞمجقز حمٓم٦م هٜم٤مك يم٤من وًمق ٓ، ُم٘مّمدهؿ يم٤من وم٢مذا ُم٘مّمدهؿ، هذا ًمٕمؾ: أىمقل

 .ومٞمف ري٥م ٓ ظمٓم٠م ومٝمذا اًمًٞم٤مرة، ذم شمّمكم أن ًمؽ

 شمؽميمقه٤م؟ ًمٞمش ؾمٜم٦م هذه: ي٘مقًمقا  ٟم٤مس قمـ يتٙمٚمؿ.. ي٘مقل :مداخؾة

 اًمًٜم٦م؟ هل ُم٤م :الشقخ

 .رايم٥م وهق صغم أنف :مداخؾة

 .اًمٜمقاومؾ صغم رايم٥م، وهق اًمٗمريْم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل صغم ُم٤م :الشقخ

 ( 13: 63: 16/   151/  واًمٜمقر اهلدى)  
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 جالسة وهل السقارة داخؾ الػرض تصيل أن لؾؿرأة جيقز هؾ

 عذر دون

ة :السائؾ  قمذر دون هل٤م جيقز هؾ اًمًٞم٤مرة داظمؾ ضم٤مًم٦ًم وهل ومروٝم٤م صٚم٧م اُمرأ

 ُمؼمر؟ أو

 .جيقز ٓ ٓ، :الشقخ

 .وشمّمكم اًمًٞم٤مرة ُمـ شمٜمزل ُمٜمٝم٤م ُيٓمٚم٥م يٕمٜمل جيقز، ٓ :السائؾ

 .يم٤مُمٚمف وؾمجقد وريمقع سم٘مٞم٤مم ٟمٕمؿ أي :الشقخ

 ( 11: 13: 11/   120/  واًمٜمقر اهلدى) 

 الطائرة دم الصالة كقػقة

 إُم٤ميمـ سمٕمض ذم يٙمقن أطمٞم٤مٟم٤مً  اًمٓم٤مئرة، يمرد قمغم ًمٚمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 ورسمام واعمُِْمٞمٗملم اعمُِْمٞمَٗم٤مت ُمرور َيْٙمُثر ًمٙمـ واىمٗم٤ًم، ًمٚمّمالة يّمكم أن ًمٚمٛمّمكم شمتًع

 .احل٤مضم٦م ىمْم٤مء ُمٙم٤من ُمـ ىمري٦ٌم شمٙمقن

 يتحرى وهؾ اًمٓم٤مئرة، يمرد قمغم اًمّمالة أم اعمٙم٤من، هذا ذم اًمّمالة إَْومم ومٝمؾ 

 وإٟمام اًم٘مٌٚم٦م، ادم٤مه يٕمرف ٓ: أطمٞم٤مٟم٤مً  اًم٘مٌٚم٦م، ادم٤مه قمـ اًمٓم٤مئرة ىم٤مئد ي٠ًمل سم٠من اإلٟم٤ًمن

د  هذا؟ ذم احلؾ ومام آظمره، إمم... همريب ضمٜمقب ذىمل ؿمامل آدم٤مه ًمؽ ُيـَحد 

 اعمٙم٤من ذًمؽ ذم اًمّمالة وسملم اًمٙمرد، قمغم اًمّمالة سملم اًمٗمرق ُم٤م: أوًٓ  :الشقخ

 وإٓ اعمّمكم، أُم٤مم ُمرورهؿ شمٕمٜمل هؾ ي٘مقًمقن، يمام اعمْمٞمٗم٤مت ُمرور طمٞم٨م ُمـ اعمتًع

 ضم٤مٟمٌف؟ ذم ُمرورهؿ



 334   يمت٤مب اًم٘مٞم٤مم ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 يم٤من إذا اعمّمكم، أُم٤مم إٓ سمٛمرورهـ يًٛمح ٓ اعمقىمع هذا يٙمقن أطمٞم٤مٟم٤مً  :مداخؾة

 أُم٤مم يٛمرون ومال اًم٘مٌٚم٦م ادم٤مه أظمر آدم٤مه ذم يم٤من إذا أُم٤م ُمٕملم، ادم٤مه اًم٘مٌٚم٦م ادم٤مه

 .اعمّمكم

 .ٟمٕمؿ إيف :الشقخ

 .سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٕمزيز أظمل ي٤م ُم٠ًمخ٦م هٜم٤مك :مداخؾة

 ٓ؟ أفمـ ُم٤م إومم ضمقاب أظمذت أن٧م إومم، ُمـ ظمٚمّمٜم٤م ُم٤م ًمًف :الشقخ

 .إؾمئٚم٦م ًمٙمثرة :مداخؾة

 اًم١ًمال قمـ اجلقاب ذم اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ سمٌمء ٟمدظمؾ ُم٤م ىمٌؾ ًمٕمٚمف ٟمٕمؿ، :الشقخ

 ىم٤مئؿ؟ ذهٜمؽ ذم طمدوده ًمٕمٚمف قمٜمف، اعمٛمٜمقع اعمرور اًم٤ًمسمؼ،

 .اهلل ؿم٤مء إن :مداخؾة

وا إذا اعمُـِْمْٞمَٗم٤مت: وم٢مذاً  :الشقخ  اح٤مر يٛمر أن اعمٛمٜمقع، احلرم ُمٜمٓم٘م٦م ذم سمٞمٛمروا َُمرُّ

 وإٓ؟ اعمّمكم يدي سملم

 شمٙم٤مد اًمًؽمة حتط ًمق وم٤مًمًؽمة صٖمػم، اعمٙم٤من اًمٕمزيز أظمل ي٤م ٕنف ٟمٕمؿ6 :مداخؾة

 يديف؟ سملم اعمرور يٙمقن ؾمقف ىمٓمٕم٤مً  اعمْمٞمٗم٤مت، شمٌع سم٤معمٓمٌخ طم٤مئط شمٙمقن

 .اًمٙمرد قمغم صؾ  : ومحٞمٜمئذٍ  :الشقخ

 اًمٙمٕم٦ٌم؟ ٓدم٤مه سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 ٟمٕمؿ؟ :الشقخ

 .اًمًامء ذم وأن٧م آضمتٝم٤مد يّم٥م مل ٟمٗمًؽ، ذم سمتحديده٤م دمتٝمد هؾ :مداخؾة

ء اًم٘مٌٚم٦م ىمْمٞم٦م هال، صم٤مٟمٞم٦م ىمْمٞم٦م هذيؽ. ٓ :الشقخ  اًمٙمرد قمغم شمّمكم يمٜم٧م ؾمقا

 . صم٤مٟمٞم٦م ىمْمٞم٦م اًم٘مٌٚم٦م ىمْمٞم٦م هذه ومٚمٜمًٛمٞمٝم٤م، احلرة اعمٜمٓم٘م٦م شمٚمؽ ذم شمّمكم يمٜم٧م أو
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 إمم إٟم٤ًمن ُمـ خيتٚمػ اًمتحري وهذا سم٤مًمتحري، اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد يًٛمك رء يرد هٜم٤م

 .آظمر

 يُمٌؾ  يتحرى أن جي٥م إٟمف: وم٘مٚمٜم٤م إرسمع، اجلٝم٤مت سمٞمٕمرف ُمثالً  ُمث٘مػ إٟم٤ًمن 

 .اؾمتٓم٤مقمتف سمح٥ًم

 واًمث٘م٤موم٦م، اًمققمل ُمـ رء قمٜمده يم٤من إذا اًمٌالد ًمٌٕمض سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمثالً  سمتٕمرف وم٠من٧م

 اًمٞمٛمـ ذم يم٤من ًمق يمذًمؽ ًمٞمس ًمٙمـ سم٤مجلٜمقب، اًم٘مٌٚم٦م أن سمٞمٕمرف هقن، ًمٌٚمدٟم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم

 اعمٖمرب ذم يم٤من أو ضمدة ذم أو ُمٍم ذم يم٤من إذا يمذًمؽ وًمٞمس اًم٘مْمٞم٦م، ُمٕمف طمتٜمٕمٙمس

 أدق اًم٘مٌٚم٦م حتري ُمِمٙمٚم٦م سم٤مًمٓم٤مئرة، رايم٤ٌمً َ يٙمقن وم٤مًمذي آظمره، إمم سمريٓم٤مٟمٞم٤م أو ومرٟم٤ًم ذم

 يمؾ اًمٓم٤مئرة أُم٤م هٜم٤م، ُمـ ذىمف هٜم٤م ُمـ همرسمف اًمٌٚمد هذا أنف يٕمرف سمٚمد ذم يٕمٞمش ممـ

 .ؿمٙمؾ ؾم٤مقم٦م

ي جم٤مل ٓ اًمٜم٤مس ٕيمثر سم٤مًمٜم٦ًٌم اقمت٘م٤مدي ذم هٜم٤م: إذاً    سم٤مًمٌقصٚم٦م إٓ اًم٘مٌٚم٦م، ًمَِتَحر 

 .اًمقاقمٞملم اعمث٘مٗملم اًمٜم٤مس ًمٌٕمض سم٤مًمٜم٦ًٌم ظم٤مص وهذا ُوضمدت، اًمتل اجلديدة

 اًمٓم٤مئرة، ادم٤مه يؽمىم٥م ومحٞمٜمئذٍ  اؾمتٕمامهل٤م، وقمرف اًمٌقصٚم٦م، هذه ًمف شمٞمنت وم٢من 

 اًم٘مٌٚم٦م، إمم شمقضمٝم٧م اًمٓم٤مئرة سم٠من ًمف شم١مذ اًمٌقصٚم٦م طمٞمٜمام إٓ سم٤مًمّمالة ُيـْحِرم ٓ: أي

ه ٓ صمؿ ومُٞمْحِرم  .ي٤ًمراً  أو يٛمٞمٜم٤مً  متٞمؾ ذًمؽ سمٕمد َيُيّ

 (  11: 31: 03/ 163/واًمٜمقر اهلدى) 

 بقاشر مرض بف مـ صالة كقػقة

 اًمٌقاؾمػم؟ ُمرض سمف ُمـ صالة طمٙمؿ ُم٤م! اهلل طمٗمٔمؽ اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م :مداخؾة

 اًمتقوٞمح أرضمق أبًدا؟ يتقىمػ ٓ اًمدم أن اًمٕمٚمؿ ُمع اًمٌٞم٧م ذم اًمّمالة ًمف جيقز وهؾ

 . ظمػًما  اهلل وضمزاك

 قمغم صالة يمؾ وىم٧م ىمٌؾ وًمٞمس صالة ًمٙمؾ يتقو٠م أن سمٕمد هق يمام يّمكم :الشقخ

 إمم اًمذه٤مب يًتٓمٞمع يم٤من إذا اعمًجد ذم يّمكم أن قمٚمٞمف وًمٙمـ..اًمّمحٞمح اًم٘مقل



 361   يمت٤مب اًم٘مٞم٤مم ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 وأن اعمًجد ذم يّمكم أن إًذا ومٕمٚمٞمف اًمٌٞم٧م، ذم اًمّمالة ذم قمذر ًمف يٙمـ ومل اعمًجد

 .اًمقىم٧م دظمقل ىمٌؾ وًمٞمس اًمقىم٧م دظمقل سمٕمد ًمٚمّمالة يتقو٠م

 (11:60:31/أ10: اًمٜمقر رطمٚم٦م)



 

 وأحكامها السرتة





 361 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمًؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

 الصالة دم السسة اختاذ وجقب

 ُمٕمتامً  يّمكم ىم٤مئامً  اًمٚمٞمثل يزيد سمـ قمٓم٤مء رأج٧م: ىم٤مل ؾمٚمٞمامن ص٤مطم٥م قُمٌٞمد أيب قمـ

 ومردين يديف، سملم أُمرُّ  ومذه٧ٌم اًمٚم حٞم٦ِم، ُمّمٗمر ظمٚمػ، ُمـ ـمرومٝم٤م ُُمرٍخ  ؾمقداء، سمٕمامُم٦م

 اًمّمٌح صالة ومّمغم ىم٤مم - ملسو هيلع هللا ىلص - اهلل رؾمقل أن :اخلدري ؾمٕمٞمد أبق طمدصمٜمل: ىم٤مل صمؿ

 رأجُتٛمقين ًمق: »ىم٤مل صالشمف ُمـ ومرغ ومٚمام اًم٘مراءة، قمٚمٞمف وم٤مًمت٧ًٌم وم٘مرأ، ظمٚمٗمف، وهق

: ه٤مشملم إصٌٕمَل  سملم ًُمٕم٤مسمِف سمردَ  وضمدُت  طمتك أظمٜمُ٘مف زًم٧ُم  ومام سمٞمدي، وم٠مهقي٧ُم  وإسمٚمٞمس

 ؾمقاري ُمـ سم٤ًمري٦مٍ  ُمرسمقـم٤مً  ٕصٌح ؾُمٚمٞمامن6 أظمل دقمقةُ  وًمقٓ شمٚمٞمٝم٤م، واًمتل اإلهب٤مم

 اًم٘مٌٚم٦م وسملمَ  سمٞمٜمَف حُيقل ٓ أن ُمٜمٙمؿ اؾمتٓم٤مع ومٛمـ اعمديٜم٦م، صٌٞم٤منُ  سمف يتالقم٥ُم  اعمًجد،

 ش.ومٚمٞمٗمٕمؾ أطمٌد6

 [:اإلمام قال]

 يٛمر ٓ أنف ئمـ ُمٙم٤من ذم يم٤من وًمق اًمّمالة، ذم اًمًؽمة اخت٤مذ وضمقب اًمٗم٘مف ُمـ وومٞمف ىمٚم٧م

 ؾمؽمة، إمم سم٤مًمّمالة شم٠مُمرهؿ طمٞمٜمام اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم ُمـ ذًمؽ ٟمًٛمع يمام يديف، سملم أطمد

 شمٕم٤ممم وىمقًمف اًم٘مّم٦م هبذه ومٜمذيمرهؿ!! أطمد ذم ُم٤م أظمل ي٤م: سم٘مقهلؿ وي٤ٌمدروٟمٜم٤م ذًمؽ ومٞمًتٖمرسمقن

قمراف]♂ شمروهنؿ ٓ طمٞم٨ُم  ُِمـ وىمٌَِٞمٚمُفُ  هق يرايمؿ إٟمف: ▬إسمٚمٞمس ذم إَِن ذِم َذًمَِؽ ▬ و. [63: ٕا

ْٛمَع َوُهَق  ًَ ـْ يَم٤مَن ًَمُف ىمَٚم٥ٌْم أَْو أَخَْ٘مك اًم َ
ِ
 . [13: ق]♂ ؿَمِٝمٞمدٌ ًَمِذيْمَرى عم

 (.321-315/ 3/6) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

ةُ  ْسَ  وخارجف ادسجد داخؾ كزت، أم صغرت ووُجقهبا، السُّ

 الدكق ومؼدار مـفا الدكق واشتحباب

 :35 ،34 ،33 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل



ؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   360   اًًم

 يمٌػمة سملم وٓ. وهمػمه اعمًجد سملم ذًمؽ ذم ومرق ٓ. ؾمؽمة إمم يّمكم أن وجي٥م

 يديؽ، سملم يٛمر أطمدا شمدع وٓ ؾمؽمة، إمم إٓ شمّمؾ ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ًمٕمٛمقم وصٖمػمة

 .اًمِمٞمٓم٤من يٕمٜملش. اًم٘مريـ ُمٕمف وم٢من ومٚمت٘م٤مشمٚمف أبك وم٢من

 .سمذًمؽ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُٕمر. ُمٜمٝم٤م يدٟمق أن وجي٥م 
 ومٕمؾ ومٛمـ ؿم٤مة، ممر ٟمحق إًمٞمف يّمكم اًمذي واجلدار ملسو هيلع هللا ىلص ؾمجقده ُمقوع سملم ويم٤من

 .اًمقاضم٥م سم٤مًمدٟمق أتك وم٘مد ذًمؽ

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 وسملم أذرع، صمالصم٦م اجلدار وسملم سمٞمٜمف ومٙم٤من اًمًؽمة6 ُمـ ىمري٤ٌمً  ي٘مػ ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من و

 .ؿم٤مة ممرُّ  واجلدار ؾمجقده ُمقوع

 أبك6 وم٢من يديؽ، سملم يٛمر أطمداً  شمدع وٓ ؾمؽمة، إمم إٓ شُمّمؾ   ٓ: »ي٘مقل ويم٤من 

 ش.اًم٘مريـ ُمٕمف وم٢من ومٚمت٘م٤مشمٚمف6
 وسمٞمٜمٝم٤م سمٞمٜمف يٙمقن سمحٞم٨م اًمًؽمة6 ُمـ اًمدٟمق اًمٕمٚمؿ أهؾ اؾمتح٥م: »اًمٌٖمقي ىم٤مل

 .شُمٜمٝم٤م سم٤مًمدٟمق إُمر ورد وىمد اًمّمٗملم، سملم ويمذًمؽ اًمًجقد، إُمٙم٤من ىمدر
 ([3/330) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 السسة وجقب

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 اعمّمكم أُم٤مم اًمًؽمة وُمـ 

 ...ش.ؾمؽمة يديف سملم جيٕمؾ أن ًمٚمٛمّمكم يًتح٥م: »طمٙمٛمٝم٤م ذم ىمقًمف

 اعم١مًمػ ذيمر أطم٤مدي٨م قمدة ذم سم٤مًمًؽمة إُمر يٜم٤مذم سم٤مٓؾمتح٤ٌمب اًم٘مقل: أىمقل

 ذم ظمزيٛم٦م اسمـ ًمف شمرضمؿ وهبذا ؾمؽمة همػم إمم اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل سمٕمْمٝم٤م وذم أطمده٤م

 وإن...ش. ؾمؽمة إمم إٓ شمّمؾ ٓ: »ُمرومققم٤م قمٛمر اسمـ قمـ وُمًٚمؿ هق ومروىش صحٞمحف»



 361 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمًؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

ة سمٛمرور اًمّمالة سمٓمالن ًمٕمدم ذقمل ؾم٥ٌم أهن٤م وضمقهب٤م ي١ميمد مم٤م  واحلامر اًم٤ٌمًمٖم٦م اعمرأ

 ذًمؽ وهمػم يديف سملم اعمرور ُمـ اح٤مر وعمٜمع احلدي٨م ذم ذًمؽ صح يمام إؾمقد واًمٙمٚم٥م

 ٟمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين سمقضمقهب٤م اًم٘مقل إمم ذه٥م وىمد سم٤مًمًؽمة اعمرشمٌٓم٦م إطمٙم٤مم ُمـ

 ذم طمزم اسمـ يمالم ُمـ اًمٔم٤مهر وهق 332/  3ش اجلرار اًمًٞمؾ» و 6/  1ش إوـم٤مر

 .31 – 4/  0ش اعمحغم»

 ([111) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 أحد مرور خقف عـد اختاذها يستحب إكام السسة بلن الؼقل حقل

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 ًمٚمٛمّمكم يًتح٥م إٟمام اًمًؽمة اخت٤مذ أن واح٤مًمٙمٞم٦م احلٜمٗمٞم٦م ويرى: »طمٙمٛمٝم٤م ذم ىمقًمف 

 سملم وًمٞمس ومْم٤مء ذم صغم. ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قم٤ٌمس اسمـ حلدي٨م..أطمد ُمرور ظمقف قمٜمد

 قمـ هذا ُمـ أصح ؿم٤مهد وًمف: وىم٤مل واًمٌٞمٝم٘مل داود وأبق أمحد رواه. رء يديف

 ش.قم٤ٌمس سمـ اًمٗمْمؾ

 .ُم١ماظمذات ومٞمف: وم٠مىمقل

 ًمٚمٜمّمقص إهدار وومٞمف قمٚمٞمف دًمٞمؾ ٓ رأي جمرد اعمذيمقر اًمتٕمٚمٞمؾ أن :األوىل

 جيقز ٓ وهذا اًمرأي سمٛمجرد - سمٕمْمٝم٤م ذيمر ؾمٌؼ وىمد - اًمًؽمة ٓخت٤مذ اعمقضم٦ٌم

ه ٓ اًمذي اجلٜمس ُمـ اح٤مر يٙمقن أن يٛمٙمـ أنف وسمخ٤مص٦م  اًمِمٞمٓم٤من وهق اإلٟمز يرا

: ىم٤مل أنف قمٜمف صح وم٘مد واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وومٕمٚمف ىمقًمف ُمـ سحي٤م ذًمؽ ضم٤مء وىمد

 ش.صالشمف قمٚمٞمف اًمِمٞمٓم٤من ي٘مٓمع ٓ ُمٜمٝم٤م ومٚمٞمدن ؾمؽمة إمم أطمديمؿ صغم إذا»

 ٓ جم٤مز اح٤مر سم٤مإلٟمزش اًمِمٞمٓم٤من» وشم٠مويؾ 3131ش اًمّمحٞمح٦م» ذم خمرج وهق

 !سم٤مًمٖمٞم٥م اإليامن وٕمػ إٓ ًمف ُمًقغ



ؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   362   اًًم

 ُمٜمف اهلل ومٛمٙمٜمف صالشمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم يٗمًد أن أراد اًمِمٞمٓم٤من أن صح وىمد

 ؾمٚمٞمامن أظمٞمٜم٤م دقمقة ًمقٓ واهلل»  :وىم٤مل إصٌٕمٞمف سملم ًمٕم٤مسمف سمرد وضمد طمتك وظمٜم٘مف

 ش.اعمديٜم٦م أهؾ سمف يٚمٕم٥م ُمقصم٘م٤م ٕصٌح

 1و 031/  3 وأمحد 6114/  60/  6 اًمرزاق وقمٌد 31/  6 ُمًٚمؿ ذم واًم٘مّم٦م

 همػم قمـ 613و 663و 660/  6ش اًمٙمٌػم» ذم واًمٓمؼماين 311و 310/  1و 46/ 

 .ُمت٘م٤مرسم٦م سم٠مخٗم٤مظ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ واطمد

 .30ش اًمّمالة صٗم٦م» اٟمٔمر

 ومٞمف إؾمٜم٤مده ىمٌؾ ُمـ يّمح ٓ سمف اؾمتدل اًمذي قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م أن :الثاكقة

 .قمٜمٕمٜمف وىمد ُمدًمس وٕمٞمػ وهق أرـم٤مة سمـ احلج٤مج

 .سمٛمٕمٜم٤مه أظمرى أطم٤مدي٨م ُمع 1430ش اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م» ذم قمٜمدي خمرج وهق

ه أنف :الثالثة  ُمـ ٟمحقه رواه وإٟمام قمٜمده هق ومٚمٞمس ظمٓم٠م وهق داود ٕيب قمزا

 .سمٕمده قمٚمٞمف اًمٙمالم ي٠ميت اًمذي قم٤ٌمس سمـ اًمٗمْمؾ طمدي٨م

 سمـ اًمٗمْمؾ قمـ هذا ُمـ أصح سم٢مؾمٜم٤مد ؿم٤مهد وًمف: اًمٌٞمٝم٘مل وىم٤مل: ىمقًمف: الرابعة

 .قم٤ٌمس

 سمـ اهلل قمٌٞمد سمـ قم٤ٌمس رواي٦م ُمـ ٕنف اهلل رمحف اًمٌٞمٝم٘مل شم٤ًمهؾ ُمـ هذا: ىمٚم٧م

 .قم٤ٌمس سمـ اًمٗمْمؾ قمـ قم٤ٌمس

 إن: 31/  0 ىم٤مل سم٤مٟٓم٘مٓم٤مع طمزم اسمـ أقمٚمفش: »اًمتٝمذي٥م» ذم احل٤مومظ ىم٤مل وىمد

 ش.طم٤مًمف يٕمرف ٓ: اًم٘مٓم٤من اسمـ وىم٤مل. ىم٤مل يمام وهق. اًمٗمْمؾ قمٛمف يدرك مل قم٤ٌمؾم٤م

 اعمٕمٚمؼ وشمٌٕمف 4/  1ش إوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين آٟم٘مٓم٤مع اًمٕمٚم٦م هذه قمـ وهمٗمؾ

   !023/  6ش اًمًٜم٦م ذح» قمغم

 ([110) ص اعمٜم٦م مت٤مم]



 363 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ًؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤ماًم 

 شسة بال صذ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أن دم يشء يصح ال

 . وٕمٞمػش. رء يديف سملم ًمٞمس ومْم٤مء ذم صغم[: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن روي]

 أن إمم شمريمٝم٤م قمـ واًمزضمر اًمًؽمة وضمقب أدًم٦م وأورد وٕمٗمف اإلُم٤مم ومّمؾ صمؿ]

 [:ىم٤مل

 قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ذم ىمقًمٙمؿ ومام ذيمرت6 يمام إُمر يم٤من إذا: ىمٞمؾ وم٢من

  اهلل ورؾمقل آطمتالم، ٟم٤مهزت ىمد يقُمئذ وأن٤م أت٤من، مح٤مرٍ  قمغم رايم٤ٌمً  أىمٌٚم٧م: »ىم٤مل

 ومٜمزًم٧م، اًمّمػ، سمٕمض يدي سملم ومٛمررت ضمدار، همػم إمم سمٛمٜمك سم٤مًمٜم٤مس يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص

 أظمرضمف ؟شأطمدٌ  قمكم ذًمؽ يٜمٙمر ومٚمؿ اًمّمػ، ذم ودظمٚم٧م شمرشمع، إت٤من وأرؾمٚم٧م

 قمـ ؿمٝم٤مب اسمـ قمـ ُم٤مًمؽ قمـ ـمرق ُمـش 423 ،051 ،32ش »صحٞمحف» ذم اًمٌخ٤مري

 :وضمٝملم ُمـ واجلقاب. قم٤ٌمس اسمـ قمـ قمت٦ٌم سمـ اهلل قمٌد سمـ اهلل قمٌٞمد

 ذم ذًمؽ إمم اإلؿم٤مرة شم٘مدُم٧م يمام ُمٓمٚم٘م٤ًم6 اًمًؽمة ٟمٗمل ذم سحي٤مً  ًمٞمس أنف :األول

 اًمٌٞمٝم٘مل روى ح٤م وًمذًمؽ6 سمخ٤مص٦م، اجلدار ؾمؽمة يٜمٗمل هق وإٟمام اًمتخري٩م، هذا أول

 - يٕمٜملش ضمدار همػم إمم: »قم٤ٌمس اسمـ ىمقل: »ىمقًمف اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم قمـش 631/  6»

 قمدم ُمـ يٚمزم ٓ: ىمٚم٧م: »سم٘مقًمف اًمؽميمامين اسمـ ومتٕم٘مٌفش. ؾمؽمة همػم إمم - أقمٚمؿ واهلل

 همػم إمم صغم أنف قمغم ُم٤مًمؽ رواي٦م ذم اًمدًمٞمؾ وضمف ُم٤م أدري وٓ اًمًؽمة، قمدم اجلدار

 ؾمؽمة سم٤مب: »سم٘مقًمف ًمٚمحدي٨م شمرضمؿ وم٢مٟمف اًمٌخ٤مري6 صٜمٞمع وي١ميده: ىمٚم٧مش. ؾمؽمة

 ٟمٗمل احلدي٨م ُمـ يٗمٝمؿ مل اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم أن يٕمٜمل ومٝمذاش. ظمٚمٗمف ُمـ ؾمؽمة اإلُم٤مم

 ذم إُمر محؾ اًمٌخ٤مري ويم٠منش: 136 - 133/  3» سم٘مقًمف احل٤مومظ ووضمف اًمًؽمة،

 واًمٕمٜمزة إٓ اًمٗمْم٤مء ذم يّمكم ٓ يم٤من أنف  ملسو هيلع هللا ىلص قم٤مدشمف ُمـ اعمٕمروف اح٠مخقف قمغم ذًمؽ

 قمغم يدل ُم٤م قمٛمر اسمـ طمدي٨م وذم. ضمحٞمٗم٦م وأيب قمٛمر اسمـ سمحديثل ذًمؽ أجّد صمؿ. أُم٤مُمف

 اًمٜمقوي شمٌٕمف وىمد ،شاًمًٗمر ذم ذًمؽ يٗمٕمؾ ويم٤من: »احلرسم٦م ذيمر سمٕمد ىمقًمف وهق اعمداوُم٦م،

 ؾمؽمة اإلُم٤مم ؾمؽمة أن ومٞمف: احلدي٨م هذا ومقائد قمغم يمالُمف ذمش ُمًٚمؿ ذح» ذم وم٘م٤مل

 إمم: »احلدي٨م هذا ذم قم٤ٌمس اسمـ ىمقل أن: أظمر واًمقضمفش. أقمٚمؿ واهلل. ظمٚمٗمف عمـ



ؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   364   اًًم

 مل ُمـ وُمٜمٝمؿ قمٜمف، ذيمره ُمـ ومٛمٜمٝمؿ ومٞمف، ُم٤مًمؽ قمـ اًمرواة اظمتٚمػ ىمد 6ش ضمدار همػم

 :ذيمروه اًمذيـ: أوًٓ : أؾمامءهؿ أذيمر أن٤م وه٤م يذيمره،

 ش. 32» اًمٌخ٤مري. أويس أيب سمـ إؾمامقمٞمؾ - 3

 ش.051» اًمٌخ٤مري. يقؾمػ سمـ اهلل قمٌد - 6

 ؾمٞم٠ميت يمام قمٜمف6 يذيمره مل وسمٕمْمٝمؿ ،ش423» اًمٌخ٤مري. ُمًٚمٛم٦م سمـ اهلل قمٌد - 1

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ىمري٤ٌمً 

ج. اهلل قمٌد سمـ ُمٓمرف - 0   يٖمٚم٥م ومٞمام وهذا ،ش6/  03/  1ش »ُمًٜمده» ذم اًمنا

 اهلل وقمٌٞمد ُمٓمرف سمـ اهلل قمٌد سملم ُم٤م ومٞمٝم٤م ئمٝمر مل اعمّمقرة اًمٜمًخ٦م وم٢من اًمٔمـ6 قمغم

 .اهلل قمٌد سمـ

 . سمٙمػم اسمـ - 1 

 : يذيمروه مل اًمذيـ: ثاكقاً 

 ،ش13/  6» ُمًٚمؿ وقمٜمف ،ش333/  3ش »ُم٤مًمؽ ُمقـم٠م» ذم. حيٞمك سمـ حيٞمك - 3

 ش.633/  6» واًمٌٞمٝم٘مل

 6ش اًمٙمؼمى» ذم اًمٜم٤ًمئل ويمذا ،ش330/  3ش »اعمدوٟم٦م» ذم. قمٜمف اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ - 6

 ش.15/  1ش »إذاف حتٗم٦م» ذم يمام

 ش.0036» اًمٌخ٤مري. ىمزقم٦م سمـ حيٞمك - 1

 ،ش315 رىمؿش »داود أيب صحٞمح» داود أبق. ُمًٚمٛم٦م سمـ اهلل قمٌد: اًم٘مٕمٜمٌل - 0

 ش.633/  6» واًمٌٞمٝم٘مل

 ذم ظمزيٛم٦م واسمـ ،ش21/  6ش »صحٞمحف» ذم قمقاٟم٦م أبق. وه٥م اسمـ - 1

 ش.622/  3ش »أصم٤مر ُمٕم٤مين ذح» ذم واًمٓمح٤موي ،ش410ش »صحٞمحف»



 365 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمًؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

 سمـ أمحد - 3ش. 106/  3» وأمحد أجْم٤مً  ظمزيٛم٦م اسمـ. ُمٝمدي سمـ اًمرمحـ قمٌد - 2

 6ش »اًمًٜم٦م ذح» ذم واًمٌٖمقي ،شاإلطم٤ًمن - 6142/  11/  0» طم٤ٌمن اسمـ. سمٙمر أيب

 ش. 605/ 

 ىمدراً  وأضمؾ قمدداً  أيمثر اًمزي٤مدة شمٚمؽ يذيمروا مل اًمذيـ ه١مٓء أن شمرى وم٠من٧م: ىمٚم٧م

 وسمرواي٦م ُم٤مًمؽ، سم٤مإلُم٤مم أخّمؼ هق ُمـ ومٞمٝمؿ أن وسمخ٤مص٦م ذيمروه٤م، اًمذيـ أوئلؽ ُمـ

 وه٥م، سمـ اهلل وقمٌد ،- اًمٜمٞم٤ًمسمقري وهق - حيٞمك سمـ حيٞمك ُمثؾ أؿمٝمر6ش اعمقـم٠م»

 يمام ومٞمٝم٤م قمٚمٞمف اخلالف قمغم اًم٘مٕمٜمٌل ُمًٚمٛم٦م سمـ اهلل وقمٌد ُمٝمدي، سمـ اًمرمحـ وقمٌد

 يٌٕمد مم٤م هق - إىمؾ قمغم - أو أصح، روايتٝمؿ أن اًمٜمٗمس ذم يٚم٘مل اًمذي إُمر. شم٘مدم

 قمغم اًمثالصم٦م أوئلؽ اشمٗم٤مق أن يمام ُم٤مًمؽ، قمـ اًمزي٤مدة شمٚمؽ حيٗمٔمقا  مل أهنؿ سمجقاز اًم٘مقل

 اًمّمقاب إمم وم٤مٕىمرب. ومٞمٝم٤م ُم٤مًمؽ قمغم ظمٓمئٝمؿ سمجقاز أجْم٤مً  اًم٘مقل يٌٕمد قمٜمف روايتٝم٤م

 ومحٗمظ أطمٞم٤مٟم٤ًم، يذيمره٤م وٓ شم٤مرة، يذيمره٤م يم٤من ٟمٗمًف هق اهلل رمحف ُم٤مًمٙم٤مً  إن: ي٘م٤مل أن

 قم٘م٥م احل٘مٞم٘م٦م هذه إمم أؿم٤مر اًمٌٞمٝم٘مل ويم٠من. ُمٜمف ؾمٛمٕمقا  ُم٤م وه١مٓء ه١مٓء ُمـ يمؾ

 أنس سمـ ُم٤مًمؽ ذيمره٤م اًمٚمٗمٔم٦م وهذه: »سم٘مقًمف اًمزي٤مدة هذه ومٞمٝم٤م اًمتل سمٙمػم اسمـ رواي٦م

 هذه دونش اًمّمالة يمت٤مب» ذم ورواه ،شاعمٜم٤مؾمؽ يمت٤مب» ذم احلدي٨م هذا ذم اهلل رمحف

 اجلديد وذم ،شاعمٜم٤مؾمؽ» ذم رواه يمام اًم٘مديؿ ذم قمٜمف اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل ورواه اًمٚمٗمٔم٦م،

 ش.اًمّمالة» ذم رواه يمام

 وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف واهلل اًمٌٞمٝم٘مل، ذيمره اًمذي هذاش اعمقـم٠م ُمٜم٤مؾمؽ» ذم أر ومل: ىمٚم٧م

 اجلديد ُمذهٌف ذم اًمزي٤مدة دون ًمٚمحدي٨م اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم رواي٦م ذم وًمٕمؾ» هذا. أقمٚمؿ

 مل أو هذا صم٧ٌم وؾمقاء أُمره، آظمر ذم يمذًمؽ يرويف يم٤من ُم٤مًمٙم٤مً  اإلُم٤مم أن إمم يِمػم ُم٤م

 مجع عمت٤مسمٕم٦م واحلٗمظ6 اًمٕمٚمؿ ذم ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم سمٛمٜمزًم٦م واًمالئؼ قمٜمدي اًمراضمح ومٝمق يث٧ٌم،

 ذيمر ُمـ سم٠مس وٓ اًمزي٤مدة، دون احلدي٨م رواي٦م قمغم ًمف احلٗم٤مظ وإئٛم٦م اًمث٘م٤مت ُمـ

 :اًمتخري٩م ُمع ُمٜمٝمؿ، قمٚمٞمف وىمٗم٧م اًمذيـ أؾمامء

 اًمٌخ٤مريش. ُمًٚمؿ سمـ اهلل قمٌد سمـ حمٛمد واؾمٛمف» ؿمٝم٤مب اسمـ أظمل اسمـ - 3 

ج ،ش620/  3» وأمحد ،ش3413»  ش.603/  1ش »ُمًٜمده» ذم واًمنا



ؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   311   اًًم

ٟم٦م وأبق ،ش13/  6» ُمًٚمؿ. يزيد سمـ يقٟمس - 6   واًمٌخ٤مري ،ش21/  6» قمقا

 ش.0036 ،3411» شمٕمٚمٞم٘م٤مً 

ٟم٦م وأبق أجْم٤مً  ُمًٚمؿ. قمٞمٞمٜم٦م سمـ ؾمٗمٞم٤من - 1  - 315 رىمؿ» داود وأبق قمقا

 واسمـ ،ش503» ُم٤مضمف واسمـ ،ش165/  3» ارُمل واًمد ،ش20/  6» واًمٜم٤ًمئل ،شصحٞمحف

 ،ش324/  22ش »اعمٜمت٘مك» ذم اجل٤مرود واسمـ ،ش411ش »صحٞمحف» ذم ظمزيٛم٦م

/  3» وأمحد ،ش632/  6» واًمٌٞمٝم٘مل ،ش622/  3ش »اعمٕم٤مين ذح» ذم واًمٓمح٤موي

/  0» يٕمغم وأبق ،ش641 ،634/  3» ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـ ،ش631» واحلٛمٞمدي ،ش635

ج ،ش6146/  625  .أجْم٤مً  واًمنا

 ُمًٚمؿ ـمري٘مف وُمـ ،ش6115/  65/  6» اًمرزاق قمٌد. راؿمد سمـ ُمٕمٛمر - 0 

ٟم٦م وأبق  وصححف إقمغم، قمٌد وقمـ قمٜمفش 121/  3» وأمحد ظمزيٛم٦م، واسمـ قمقا

 ش.113 رىمؿ» اًمؽمُمذي

 اًمٜمٗمس جيٕمؾ ٓ مم٤م اًمزي٤مدة شمٚمؽ ذيمر قمدم قمغم اًمث٘م٤مت ه١مٓء يمؾ وم٤مشمٗم٤مق: ىمٚم٧م

 وًمق طمتك حمٗمقفم٦م، همػم ؿم٤مذة أهن٤م شم٠ميمٞمد سمٙمؾ يرضمح ح٤م ذًمؽ إن سمؾ ًمثٌقهت٤م6 شمٓمٛمئـ

 ومٙمٞمػ ومٞمٝم٤م، قمٚمٞمف اظمتٚمٗمقا  وىمد ومٙمٞمػ سمذيمره٤م، ُم٤مًمؽ قمـ اًمرواة اشمٗم٤مق ومرض

 خيٗمك ٓ يمام هذا6 ُمـ سم٠مىمؾ يث٧ٌم واًمِمذوذ سمٞم٤مٟمف، ؾمٌؼ يمام ذيمره٤م قمدم قمغم وأيمثرهؿ

 ذم اعم١مًمٗملم مجٝمقر قمٜمٝم٤م أقمرض وًمذًمؽ6. اًمنميػ اًمٗمـ هبذا اًمٕم٤مروملم اًمٕمٚمامء قمغم

ٟم٦م وأيب يمٛمًٚمؿ 6ش اًمّمحٞمح»  اسمـ إن سمؾ وهمػمهؿ6 طم٤ٌمن واسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ قمقا

 يمام سم٤محلرسم٦م6 يًتؽم يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف سمجزُمف صمٌقهت٤م6 قمدم إممش صحٞمحف» ذم أؿم٤مر ظمزيٛم٦م

 دون احلدي٨م ؾم٤مق أن سمٕمد أجْم٤مً  وىم٤مل اًمٙمريؿ، قمٌد طمدي٨م ختري٩م قمٜمد يمالُمف شم٘مدم

ش: 61/  6» اًمّمٗمقف يدي سملم متر إت٤من رأى ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يٙمقن أن وٟمٗمك زي٤مدة،

 ظمٚمٗمف6 يم٤من ُمـ سمٕمض يدي سملم احلامر سمٛمرور قمٚمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اخلؼم ذم يم٤من وم٢من»

 يًتؽم يم٤من ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إذ ظمٚمٗمف6 عمـ ؾمؽمة يم٤مٟم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ؾمؽمة شمٙمقن أن ومج٤مئز

 يمؾ ٓطمت٤مج ظمٚمٗمف6 عمـ ؾمؽمة شمٙمقن ٓ ؾمؽمشمف يم٤مٟم٧م وًمق سم٤معمّمغم، صغم إذا سم٤محلرسم٦م

 هب٤م يًتؽم ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل اًمٕمٜمزة ومحٛمؾ هب٤م، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤مؾمتت٤مر سمحرسم٦م يًتؽم أن ُم٠مُمقم



 313 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمًؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

 عمـ ؾمؽمة شمٙمقن اإلُم٤مم ؾمؽمة أن قمغم يم٤مًمدال ظمٚمٗمف6 سم٤مٓؾمتت٤مر اح٠مُمقُملم ي٠مُمر أن دون

 إمم  ملسو هيلع هللا ىلص صالشمف ذم سيح طمدي٨م يّمح ٓ أنف شم٘مدم مم٤م شمٌلم: أىمقل وظمت٤مُم٤مً ش. ظمٚمٗمف

 ومٝمل اًمتٜمزل وقمغم ذًمؽ، ذم سحي٦م ًمٞم٧ًم اًمٌخ٤مري قمٜمد اًمتل واًمزي٤مدة ؾمؽمة، همػم

. أقمٚمؿ واهلل ،شاًمّمحٞمح» ذم اعم١مًمٗملم مجٝمقر قمٜمٝم٤م أقمرض وًمذًمؽ6 شمّمح، ٓ ؿم٤مذة

 قمٚمٞمف6 ًمٚمٛمتٗمؼ اًمٌخ٤مري سمزي٤مدة قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م اعم١مًمٗملم ُمـ يمثػم قمزا  ًم٘مدش: شمٜمٌٞمف»

 دىمٞمؼ يم٤مسمـ ذاطمف6 قمٚمٞمف وُمر ،شإطمٙم٤مم قمٛمدة» ذم اعم٘مدد اًمٖمٜمل قمٌد يم٤محل٤مومظ

 ذم سم٤ًمم آل اًمرمحـ قمٌد سمـ اهلل قمٌد واًمِمٞمخ ،ش021 - 011/  6» واًمّمٜمٕم٤مين اًمٕمٞمد

 قمٚمٞمف اشمٗمؼ ومٞمام واعمرضم٤من اًمٚم١مًم١م» ذم اًم٤ٌمىمل قمٌد وم١ماد وحمٛمد ،شاًمٕمالم شمٞمًػم»

 رواهش: »اعمٜمت٘مك» ذم وم٘م٤ملش اجلد» شمٞمٛمٞم٦م اسمـ وسم٤مًمغ ،ش646/  311/  3ش »اًمِمٞمخ٤من

 ش !36/  1ش »ذطمف» ذم أجْم٤مً  اًمِمقيم٤مين قمٚمٞمف وُمرش ! اجلامقم٦م

 (.253-241/ 36/6) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الصالة دم السسة اختاذ وجقب عذ التـبقف

 اعم٤ًمئؾ ُمـ يمثػم قمـ همٗمٚم٦م ذم اًمٜم٤مس رء، قمغم شمٜمٌٞمف قمٜمدي ومٞمف :الشقخ

 .اًمنمقمٞم٦م

 حتٞم٦م سمٞمّمكم ُم٤م ومٞمجٚمس إطمٜم٤م، دظمٚمٜم٤م ُم٤م ُمثٚمام اعمًجد، اًمداظمؾ يدظمؾ: مـفا

 .اعمًجد

 ومال اعمًجد، أطمديمؿ دظمؾ إذا: »ىم٤مل أنف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ صح ىمد سمٞمٜمام 

 . واطمدة هذهش ريمٕمتلم يّمكم طمتك جيٚمس

 همٗمٚم٦م وهذه ًمٚمّمالة، ًمف شَمَٞمّن  ُمٙم٤من أي   ذم سمٞمّمكم اعمًجد، سمٞمدظمؾ: واحدة ثاين

 يّمكم ٓزم يّمكم، أن يريد ُُمَّمؾ   يمؾ أن إطم٤مدي٨م هذه ظمالصتٝم٤م، أطم٤مدي٨م، قمـ

 هذا اخلِم٥م، سملم هٜم٤مك صغم أظمقٟم٤م ؾمؽميت ه٤مي – ُمثالً  – هقن صٚمٞم٧م وم٠من٤م، ؾمؽمة إمم



ؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   316   اًًم

، ومٞمف ُم٤م ؾمؽمشمؽ؟ ويـ هقن، صٚمٞم٧م – ُمثالً  – إٟم٧م ؾمؽمشمف، ه٤مي هذا ؾمؽمشمف، اجلدار

 واًم٥ًٌم؟

رهؿ، ُمـ ومٞمف ُم٤م همٗمٚم٦م، ذم اًمٜم٤مس  ر وم٠من٤م هٜم٤مك، ىمٚمٜم٤م ُم٤م ُمثٚمام ُيَذيم   شمٜمٗمع واًمذيمرى ُأَذيم 

 أطمديمؿ، صغم إذا: » ي٘مقل: أطمدمه٤م: اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ طمديثلم اعم١مُمٜملم،

 ش. صالشمف قمٚمٞمف اًمِمٞمٓم٤من ي٘مٓمع ٓ ؾمؽمة، إمم ومٚمُٞمَّمؾ  

 ومٚمٞمدن أطمديمؿ صغم إذا» ،شؾمؽمشمف ُمـ ومٚمٞمدن أطمديمؿ صغم إذا: »اًمث٤مين احلدي٨م

 ُمـ ىمري٥م يٙمقن ٓزم إيش أد ؾم١مال، يرد هٜم٤م قمٜمٝم٤م، يٌٕمد ٓ: يٕمٜملش ؾمؽمشمف ُمـ

  اًمًؽمة؟

 سملم سمٞمٜمف يٙمقن صغم إذا يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اًمٌخ٤مري، صحٞمح ذم احلدي٨م ضم٤مء

 اًمًؽمة ومٝمذه سم٤مًمٙمثػم، ؿمؼميـ وٟمص، ؿمؼم: يٕمٜمل ؿم٤مة؟ ممر واًمًؽمة  ؾمجقده ُمقوع

 .سم٤مًمًؽمة رأؾمف سمٞمٚمّمؼ: يٕمٜمل سمرأؾمف، اًمًؽمة سمٞمٜمٓمح أجْم٤مً  وإٓ هٜم٤م، رأؾمف ًمكم ُمثالً 

 :قمٚمٞمف اًمتٜمٌٞمف أردت اًمذي هذا ؿم٤مة، ممر اًمًؽمة وسملم رأؾمف سملم جيٕمؾ وإٟمام 

 ُيَّمٚم ـل ُم٤م سمٕمد إٓ اعمًجد ذم ي٘مٕمد ُم٤م ٓزم اعمًجد اًمداظمؾ دظمؾ إذا: أوالً 

 .ريمٕمتلم

 .آظمره إمم... اعمًجد قمٛمقد اعمًجد ضمدار ؾمؽمة، إمم يّمكم ٓزم: ثاكقاً 

 :..:..(62/  1/ واًمٜمقر اهلدى) 

 كقػقتفا؟ وما بالسسة؟ ادسؾؿني اعتـاء عدم يدل ماذا عذ

 اهلل، ذم ُأطمٌؽ َأين ُأظمؼمك إين ي٘مقل وسمريم٤مشمف، اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم :السائؾ

 وضمقهب٤م قمدم قمغم ذًمؽ يدل سم٤مًمًؽمة، اًمٞمقم اعمًٚمٛملم اقمتٜم٤مء قمدم هؾ: ؾم١مازم

 وٟمحق اعمّمكم، ُمـ وسُمْٕمَده٤م ـمقهل٤م، يٙمقن ويمؿ اًمًؽمة، ووع يٙمقن ويمٞمػ وأمهٞمتٝم٤م،

 أؾمٗمؾ؟ ُمـ ُمٗمتقطم٦م ـم٤موًمف يٕمٜمل اًمًؽمة يم٤مٟم٧م وإذا ذًمؽ،



 311 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمًؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

 إمم صٚمقاهتؿ ذم سم٤مًمتقضمف اًمٜم٤مس هت٤مون أن ؾمٛمٕمتؿ ُم٤م قمغم اجلقاب، :الشقخ

 اعمًٚمٛملم قم٤مُم٦م سمتذيمػم اًمٕمٚمؿ أهؾ هت٤مون إمم ذًمؽ ذم إُمر يٕمقد اقمت٘م٤مدي ذم ؾمؽمة،

ومٝمؿ وًمٞمس هب٤م،  .هب٤م ُمٕمرومتٝمؿ ُمع قمٜمٝم٤م اعمًٚمٛملم أقمٜمل سم٤مٟمٍما

 .اعم٠ًمخ٦م هذه طمٙمؿ يٕمرومقن ٓ اعمًٚمٛملم، قم٤مُم٦م أيمثر أن سم٤مًمتجرسم٦م قمرومٜم٤م ٕنٜم٤م 

ٌَٚم ٖمقن ٓ اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ يمثػماً  أن واًم٥ًٌم   إطمٙم٤مم ُمـ يٚمزُمٝمؿ ُم٤م اًمٜم٤مس ُي

 .اًمنمقمٞم٦م

 ُمـ يٕمٚمؿ سمام يتٝم٤مون ُمـ ومٞمٝمؿ يقضمد ٓ اعمًٚمٛملم قم٤مُم٦م أن يٕمٜمل ٓ وهذا 

 .ٓ اًمنمقمٞم٦م، إطمٙم٤مم

 ُمـ يمثػم اهتامم قمدم إمم يٕمقد إُمر إن اعم٠ًمخ٦م هذه سمخّمقص أىمقل وًمٙمٜمٜمل 

 .اًمًؽمة اخت٤مذ رضورة إمم اجلامهػم سمتٜمٌٞمف اًمٕمٚمامء

 جم٤مهدة ومٞمٝم٤م ذقم٤ًم، اإلٟم٤ًمن هب٤م ي١مُمر اًمتل إُمقر، سمٕمض هٜم٤مك ٕن ذًمؽ6 

 ًمٚمحٙمؿ اهلقى هذا ص٤مطم٥م يًتجٞم٥م ومال اًمٜمٗمس هقى يتٖمٚم٥م وم٘مد ًمٚمٜمٗمس،

 .ضمٝم٤مداً  يتٓمٚم٥م ٕنف اًمنمقمل،

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن يتٜمٌف أن ؾمقى ذًمؽ، ُمـ رء يتٓمٚم٥م ومال ؾُمؽْمة إمم اًمّمالة أُم٤م 

 .ؾمؽمة إمم يّمكم أن أُمر

 إٟم٤ًمن هق اًمٓم٤موًم٦م، هق اًمٕمٛمقد، هق اجلدار، هق ُمٙم٤من، يمؾ ذم ُمقضمقدة وم٤مًمًؽمة 

 .وهٙمذا اهلل رؾمقل قمغم يّمكم اهلل يذيمر ضم٤مًمس،

 وم٘مط اًمٗمرق ُمٜمف، ىمري٦ٌم ؾمؽمة إمم يّمكم أن وسملم اشُمِٗمؼ، يمٞمٗمام يّمكم أن سملم ومرق ومال 

 ُمـ اًمٜم٤مس ُمت٤مسمٕم٦م قمدم هق واًم٥ًٌم اًمقاضم٥م، هذا قمـ سمؾ اًمًٜم٦م، هذه قمـ هم٤مومؾ أنف

 .سم٤مًمتذيمػم اًمٕمٚمامء

 قمدم سمقضمقب اًمتذيمػم ُمـ اجلٚم٦ًم، هذه آٟمٗم٤مً  اومتتح٧م سمام ًمديٙمؿ واوح واعمث٤مل 

 .سمآُملم اإلُم٤مم ُم٤ًمسم٘م٦م



ؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   310   اًًم

 اًم٥ًٌم؟ هق ُم٤م اعم٤ًمضمد، يمؾ ذم اعمخ٤مًمٗم٦م هذه ذم ي٘مع يمٚمف اإلؾمالُمل اًمٕم٤ممل 

 اًمزُمـ، ـم٤مل ُمٝمام وإٓ اعمّمٚملم، مج٤مهػم سمتذيمػم اًمٕمٚمؿ أهؾ ىمٞم٤مم قمدم هق اًم٥ًٌم

 إذا» آٟمٗم٤ًم، ذيمره اًم٤ًمسمؼ ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ُمع يتج٤موسمقا  أن وإمم اًمًٜم٦م، إمم اعمًٚمٛمقن ومًٞمٕمقد

ٜمقا  َأَُمـ  .اًمًؽمة سم٤مخت٤مذ يتٕمٚمؼ ومٞمام مت٤مُم٤ًم، يمذًمؽ وإُمرش وَم٠مُم 

 ٓ هذا اهلقى، ُمـ واخلالص اًمٜمٗمس ضمٝم٤مد إمم حتت٤مج ًمٙمؿ ىمٚم٧م يمام أطمٙم٤مم هٜم٤مك 

 ومٝمؿ ذًمؽ وُمع اًمنمقمل، احلٙمؿ يٕمٚمٛمقن اجلامهػم ٕن اًمٕمٚمامء شم٘مّمػم إمم أُمره يٕمقد

 .خي٤مًمٗمقٟمف

 اعمًٚمٛملم ومجامهػم اعمقؾمٞم٘مٞم٦م، وأٓت اًمٓمرب أهم٤مين إمم آؾمتامع ُمثالً  يمٛمثؾ 

 وخي٤مًمٗمقن أنٗمًٝمؿ، هقى وَمَٞمَتٌٕمقن اهلقى، قمٚمٞمٝمؿ يتٖمٚم٥م وًمٙمـ ذًمؽ، حتريؿ يٕمٚمٛمقن

 .رهبؿ ذيٕم٦م

 وٟمحقش اعم٤ًمضمد يمتزيلم» يم٤مًمتؼمج، اعمخ٤مًمٗم٤مت، ُمـ يمثػماً  وم٘مس ذًمؽ وقمغم 

 .يتٖمٚم٥م اهلقى ًمٙمـ ًمٚمنميٕم٦م، خم٤مًمػ هذا يمؾ ذًمؽ،

 وإٟمام اًمٜمٗمس، ضمٝم٤مد ُمـ أو اًمُٙمْٚمَٗم٦م ُمـ رء حتت٤مج ٓ ومٝمل اًمًؽمة، ُم٠ًمخ٦م أُم٤م

 .ذًمؽ ذم اًمنمع طمٙمؿ اًمٜم٤مس يٕمٚمؿ أن إمم حيت٤مج

، وًمٙمل  روا أن اًمٕمٚمؿ أهؾ ومٕمغم يٕمٚمٛمقا  ُمًجد أي ذم ُمٜم٤مؾم٦ٌم، سمٙمؾ اًمٜم٤مس ُيَذيم 

 واًمًؽمة هلؿ، اشُمِٗمؼ يمٞمٗمام يّمٚمقن اعمّمٚملم وضمد أت٤مه، ُمّمغم أي   وذم اعمًٚمؿ دظمؾ

 هب٤م ًمٞمتًؽم إًمٞمٝم٤م يذه٥م ُمٜمٝمؿ أطمداً  دمد ٓ ذًمؽ ُمع ظم٤مًمٞمف، اعمًجد ذم يم٤مٕقمٛمدة

 .اًمًؽمة أطمٙم٤مم جيٝمؾ أنف اًم٥ًٌم،

سم٤مً  اًمٗم٘مف يمت٥م وذم احلدي٨م يُمت٥م وذم   سم٤مًمًؽمة، شمتٕمٚمؼ أطمٙم٤مم سم٤مًمًؽمة، شمتٕمٚمؼ أبقا

 سم٤مًم٘مٞم٤مم ضمٝم٦م ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ شمٙم٤مؾمؾ ُمع اًمٕمٚمؿ يٜمدرس وًمٙمـ ضمديدًا، أُمراً  ًمٞمس هذا

 .اًمٕمٚمؿ أهؾ سمذه٤مب أظمرى ضمٝم٦م وُمـ سمقاضمٌٝمؿ،

 وُمـ اهلل يمت٤مب ُمـ اًمٕمٚمؿ يتٚم٘مقن اًمذيـ ٟمٕمٜمل إٟمام اًمٕمٚمؿ، أهؾ ٟم٘مقل طمٞمٜمام وٟمحـ 

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م



 311 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمًؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

، يُمَؾ  اًمًالم قمٚمٞمف أُمره اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ُمـ طمدي٨م ذم ضم٤مء ًم٘مد   ُُمَّمؾ 

 .اًمًؽمة سم٤مخت٤مذه سم٤مإلُم٤مم اعم٘متدي ؾمقى

 ي٘مٓمع ٓ ؾمؽمة، إمم وَمْٚمُٞمَّمؾ   أطمديمؿ، صغم إذا:» واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل 

 قمٚمٞمف اًمِمٞمٓم٤من ي٘مٓمع ٓ ؾمؽمة، إمم وَمْٚمٞمَُّمؾ   أطمديمؿ صغم إذاش صالشمف قمٚمٞمف اًمِمٞمٓم٤من

 .شمفصال

ث ُم٤م يمثػماً   رهؿ اًمٜم٤مس ُٟمَحد   ُمثاًل، همروم٦م ذم يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م احلدي٨م، هبذا وُٟمَذيم 

ه  .ؾمؽمة إمم ٓ يّمكم وٟمرا

سمف6 ومٞمٙمقن   اًمِمٞمٓم٤من ي٘مٓمع ٓ» آظمره، ذم ضم٤مء ُم٤م هق احلدي٨م، هلذا جلٝمٚمف ضمقا

سمف يٙمقنش صالشمف قمٚمٞمف  هق يّمكم اًمتل اًمٖمروم٦م هٜم٤م، طمد ذم ُم٤م ؿمٞمخ ي٤م اًمٌداه٦م، قمغم ضمقا

 .اًمّمالة قمٚمٞمف ي٘مٓمع طمتك طمد، ذم ُم٤م ي٘مقل ومٞمٝم٤م

ٌُف ومٜمحـ  ه، ٓ أن٧م ًمٙمـ طمد، ذم أظمل ي٤م: ُٟمِجٞم  اًمذيـ اجلـ ؿمٞم٤مـملم هٜم٤مك شمرا

ـْ  َوىَمٌِٞمُٚمفُ  ُهقَ  َيَرايُمؿْ  إَِٟمفُ ▬ سم٘مقًمف وذريتف أب٤مهؿ وصػ وضمؾ، قمز اهلل وصٗمٝمؿ  طَمٞم٨ُْم  ُِم

 .[63:إقمراف♂ ]شَمَرْوهَنُؿْ  ٓ

 يمٞمٗمام ومُتَّمكم شمّمكم، أن٧م ؾمقى اطمد ومٞمٝم٤م ًمٞمس حمّمقرة، همروم٦م ذم سم٘مٞم٤مُمؽ شمٖمؽم ٓ وم٢مذاً 

 .يٛمر أن يٛمٙمـ هٜم٤مك أطمد ٓ أن سمزقمؿ اًمًؽمة، قمـ سمٕمٞمداً  أو ؾمؽمة إمم ٓ اشمٗمؼ

ٜم٤م سمٕمٞمٜمؽ، شمراهؿ ٓ ظمٚم٘م٤مً  هٜم٤مك أن وم٤مقمٚمؿ   وهؿ هبؿ، واسمتالٟم٤م ظمٚم٘مٝمؿ وضمؾ قمز رسمُّ

 ي٘مٓمع ٓ ؾمؽمة، إمم ومٚمٞمّمّؾ  أطمديمؿ صغم إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ًمذًمؽ اجلـ6 ؿمٞم٤مـملم

 ُمـ يٙمقن ىمد اًمِمٞمٓم٤من هذا ،شصالشمف قمٚمٞمف اًمِمٞمٓم٤من ي٘مٓمع أن ظمِمٞم٦م: »أيش اًمِمٞمٓم٤من

 .اجلـ ؿمٞم٤مـملم ُمـ يٙمقن وىمد اإلٟمس، ؿمٞم٤مـملم

 أطمد يٛمر أن ُيـْحَتٛمؾ ٓ أو ؾم٤ميمـ، ومٞمف ًمٞمس أنف شمٔمـ ُمٙم٤من، ذم شمّمكم يمٜم٧م وم٢مذا 

 ًمٞمس يديؽ، سملم َيُٛمرّ  أن يٛمٙمـ آظمر ظمٚم٘م٤مً  هٜم٤مك أن ومتذيمر يديؽ، سملم يٛمر اإلٟمس ُمـ

 اًمذي اًمٓملم ُمـ ظمٚمؼ هق اًمذي اإلٟم٤ًمن، سمٛمرور شمِمٕمر يمام أن٧م، سمف شمِمٕمر ُم٤مدي٤مً  ُمروراً 

 .ُمٜمف ظُمٚمْ٘م٧م أن٧م



ؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   312   اًًم

 إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء اًمذي ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ُمٕمٝم٤م وشمذيمر احل٘مٞم٘م٦م، هذه شَمَذيّمر 

 ي٤م أن٧م وٓ: ىم٤مًمقا  اجلـ، ُمـ ىمريٜمف إٟم٤ًمن سمٙمؾ َويَمؾ وضمؾ قمز اهلل أن اًمّمحٞمح٦م

 وٌط ذم أو رواي٦م وذمش وَم٠َمؾْمَٚمؿَ  قمٚمٞمف أقم٤مٟمٜمل اهلل وًمٙمـ أن٤م، وٓ: »ىم٤مل! اهلل؟ رؾمقل

ه ُمـ وم٠َمؾْمَٚمؿُ »  ش.َذّ

 يّمكم ىم٤مئؿ وهق رئك وم٘مد ،ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌَٞمف هب٤م اهلل ظمص اًمتل اخلّمقصٞم٦م هذه ُمع 

 رء، قمغم ي٘مٌض يم٠منف هٙمذا يده َُمدَ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٠من أصح٤مسمف ومقضمئ يقُم٤ًم، سم٠مصح٤مسمف

 .ؿمٞمئ٤مً  يرون ٓ ظمٚمٗمف ُمـ اعمّمٚملم ًمٙمـ

 أن قم٤مدشمف ُمـ ًمٞمس اًمتل احلريم٦م هذه قمغم ؾم٠مخقه واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف صغم ومٚمام 

 هجؿ ؿمٞمٓم٤مٟم٤مً  إن: »-اًمِم٤مهد وهٜم٤م- واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل صالشمف، ذم ي٠متٞمٝم٤م

، د أن يريد ٟم٤مر، ُمـ ؿُمْٕمٚم٦م يده وذم قَمكَمَ ًِ  سمٞمدي، قُمٜمَُ٘مف وم٠مظمذت صاليت، قمكمّ  ُيْٗم

 قمٚمٞمف ؾمٚمٞمامن أظمل دقمقة وًمقٓ يدي، ذم ًمٕم٤مسمف سَمْرد وضمدت طمتك قمٚمٞمف وؿمددت

طََمدٍ  َيٜمٌَِْٖمل ٓ ُُمْٚمًٙم٤م زِم  َوَه٥ْم  زِم  اهْمِٗمرْ  َرب  : ▬اًمًالم ـْ  ِٕ  ًمرسمٓمتف [11:ص♂ ]سَمْٕمِدي ُِم

 ش.سمف يٚمٕمٌقن اًمّمٌٞم٤من يّمٌح طمتك اعمديٜم٦م، ؾمقاري ُمـ سم٤ًمري٦م

 اعمٕمّمقم، وهق اًمٌنم ؾمٞمد وهق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة سم٢موم٤ًمد َهؿَ  اًمِمٞمٓم٤من يم٤من وم٢مذا 

 .ؾمٛمٕمتؿ يمام وم٠مؾمٚمؿ ؿمٞمٓم٤مٟمف قمغم أقم٤مٟمف اهلل أن قمّمٛمتف وُمـ

دَ  أن اًمِمٞمٓم٤من َهؿَ  رسمف، قمٜمد ُمٜمزًمتف وهذه ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل يم٤من وم٢مذا  ًِ  قمٚمٞمف ُيْٗم

 .ذًمؽ ُمـ ؿمٞمئ٤مً  يرون ٓ ظمٚمٗمف ُمـ واًمٜم٤مس صالشمف،

 صغم إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل طمٞمٜمام ،احل٘مٞم٘م٦م هذه ٟمتذيمر أن جي٥م ٟمحـ: وم٢مذاً  

 ش.صالشمف قمٚمٞمف اًمِمٞمٓم٤من ي٘مٓمع ٓ ؾمؽمة، إمم ومٚمٞمّمؾ   أطمديمؿ

 ىمد وم٘مط، اًمٌنم ُمـ ٟمقع أو ضمٜمس سمف اعم٘مّمقد اًمِمٞمٓم٤من هذا أن شمتّمقروا ٓ 

 .اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم رأجتؿ يمام اجلـ ؿمٞم٤مـملم ُمـ يٙمقن وىمد هذا، يٙمقن

 ومٚمٞمدن أطمديمؿ صغم إذا: »أجْم٤مً  ًمف آٟمت٤ٌمه جي٥م وهذا آظمر، طمدي٨م ذم ضم٤مء صمؿ

 ش.ؾمؽمشمف ُمـ



 313 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمًؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

 أن وهق ضمديدًا، طمٙمامً  يتْمٛمـ اًمث٤مين واحلدي٨م سم٤مًمًؽمة، أُمر إول احلدي٨م 

 .ؾمؽمشمف ُمـ ي٘مؽمب

 ش.صالشمف قمٚمٞمف اًمِمٞمٓم٤من ي٘مٓمع ٓ» اًمٕمٚم٦م أجْم٤مً  

 اًمًؽمة؟ ُمـ آىمؽماب ُم٘مدار ُم٤م 

 قمٚمٞمف ؾمجقده أي اًمٜمٌل، ُُمَّمغّم  ُمقوع سملم يم٤من أنف اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء 

 .شم٘مري٤ٌمً  وٟمص ؿمؼم أو ؿمؼم ُم٘مدار ؿم٤مة، ممر اًمًؽمة وسملم، اًمًالم

 وإٟمام ومجقه، هٜم٤مك يٙمقن ٓ سمحٞم٨م اًمًؽمة ُمـ ي٘مؽمب ٓ اعمّمكم أن: هذا وُمٕمٜمك 

 .ىمٚمٞمالً  قمٜمٝم٤م يٌتٕمد

 ُم٘مدار ؿم٤مة، ممر ؾمٛمٕمتؿ ُم٤م هق واعم٤ًموم٦م ذقمٞم٦م، ؾمؽمة يمقهن٤م قمـ اًمًؽمة ومتخرج

 .وٟمص ؿمؼم أو ؿمؼم

ة، اًمًالم قمٚمٞمف سم٠مُمره يتٕمٚمؼ ُم٤م هذا  ؽْمَ ًُّ  سملم شمٙمقن اًمتل اعم٤ًموم٦م وحتديد سم٤مًم

 .اًمًؽمة وسملم اعمَُّمكّم  ؾمجقد ُمقوع

ؽْمة هذه أمهٞم٦م ُمـ  ًُّ  ؾمؽمة، همػم إمم شمّمكم يمٜم٧م إذا أنؽ: ُمٜمٝم٤م: أُمقر ذقم٤ًم، اًم

 .متٜمٕمف أن ًمؽ جيقز ومال اًمٜم٤مس، ُمـ أطمد يديؽ سملم يٛمر أن وأراد

 ي٠مُمرٟم٤م ومٜمٌٞمٜم٤م أطمداً  يٛمر أن وأراد ؾمؽمة، إمم شمّمكم يمٜم٧م إذا: ذًمؽ ظمالف وقمغم 

ش ؿمٞمٓم٤من هق وم٢مٟمام ومٚمٞم٘م٤مشمٚمف6 أبك وم٢من» أطمًـ، هل سم٤مًمتل أي ومٚمٞمدومٕمفش ومٚمٞمدومٕمف» سم٘مقًمف

 وُمـ صالطمٞم٦م ُمـ ٕن اجلـ6 ؿمٞم٤مـملم ُمـ يٙمقن وىمد اإلٟمس، ؿمٞم٤مـملم ُمـ أي

 .وهمػمه٤م اإلٟمس سمّمقر يتٛمثٚمقن أهنؿ اجلـ ىمدرات

 يم٤من إن أُم٤م ي٘م٤مشمٚمف، وأن اح٤مر يدومع أن احلؼ ًمف ؾمؽمة، إمم يّمكم يم٤من ُمـ: إذاً  

 احلؼ هذا ًمدى ومٚمٞمس يديف، سملم يٛمر أن أطمد وأراد ؾمؽمة، إمم ٓ اًمٕمراء ذم هٙمذا يّمكم

 .يدومٕمف أن أو َيُّمَده أن



ؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   314   اًًم

 يّمكم يٙمـ ومل اعمّمكم، يدي سملم َُمرَ  إذا إؿمخ٤مص، ُمـ هٜم٤مك أن: هذا ُمـ أهؿ 

 وذم احلرام، اعمًجد ذم ظم٤مص٦م يمثػماً  ي٘مع هذا صالشمف، شمٌٓمؾ صالشمف، شمٌٓمؾ ؾمؽمة إمم

ت صمؿ اًمٜمٌقي، اعمًجد  .اعم٤ًمضمد ُمـ يمثػم إمم قمدوامه٤م َهَ

 قمٚمٞمف ىم٤مل -احلدي٨م هبذا اًم١ًمال هذا قمـ اجلقاب ُأهنل وًمٕمكم- ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ذًمؽ 

رة ُمثؾ يديف سملم يٙمـ مل إذا أطمديمؿ صالة ي٘مٓمع: »اًمًالم ة اًمرطمؾ، ُُم١َمظم   واحلامر اعمرأ

 ش.ؿمٞمٓم٤من إٟمف: ىم٤مل! اهلل؟ رؾمقل ي٤م إؾمقد اًمٙمٚم٥م سم٤مل ُم٤م: ىم٤مًمقا  إؾمقد، واًمٙمٚم٥م

ش ؿمٞمٓم٤من هق وم٢مٟمام وم٘م٤مشمٚمف أبك، وم٢من وم٤مدومٕمف[: »طمدي٨م إمم] يِمػموا هذا أجْم٤مً 

 .اإلٟمز سمّمقرة متثؾ اجلـ ؿمٞم٤مـملم ُمـ يٙمقن أن يٛمٙمـ

ة َُمَرت وم٢مذا   وصالشمؽ قمٚمٞمؽ رء ومال ؾمؽمة، إمم شمّمكم وأن٧م يديؽ سملم اعمرأ

 .صحٞمح٦م

ة ُمرور سمٛمجرد صالشمؽ، سَمُٓمَٚم٧م وم٘مد ؾمؽمة إمم ٓ شمّمكم يمٜم٧م إذا أُم٤م   .اعمرأ

 .إؾمقد اًمٙمٚم٥م ويمذًمؽ احلامر، يمذًمؽ 

 سملم ومرق ٓ وأبدًا، دائامً  يّمكم أن قمغم حَيِْرص أن ًمٚمٛمًٚمؿ ومٞمٜمٌٖمل: وًمذًمؽ 

 ٓ طمتك: وصم٤مٟمٞم٤مً  ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أُمر ُمع دَم٤َمُوسم٤مً : أوًٓ  ؾمؽمة، إمم يّمكم أن وٟم٤مومٚم٦م، ومريْم٦م

 ٓ طمتك: وأظمػًما  وصم٤مًمث٤مً  ؾمؽمة، اختذ يٙمـ مل إذا يديف، سملم يٛمر ُمـ دومع خم٤مًمٗم٦م ذم ي٘مع

ٌُْٓمؾ  احلدي٨م ذم ُذيمروا اًمذيـ اًمثالصم٦م إؿمخ٤مص أطمد يديف سملم ُمر إذا ومٞمام صالشمف، شَم

 .اًمّمحٞمح

 ( 11: 11: 32/   154/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 11: 11: 01/   155/  واًمٜمقر اهلدى)  



 315 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمًؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

 وجقابف السسة بقجقب الؼقل عذ إيراد

: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ قمـ اًمّمحٞمح ذم اًمٌخ٤مري روى :مداخؾة

 اًمّمالة قمٚمٞمف واًمرؾمقل آطمتالم، ٟم٤مهزت ىمد يقُمئذ وأن٤م أت٤مٍن، مح٤مر قمغم رايم٤ٌمً  أىمٌٚم٧م»

 ومٝمؾ: وم٤مًم١ًمالش  ضمدار همػم إمم اًمقداع طمج٦م ذم إُم٤مُم٤مً  سم٤مًمٜم٤مس يّمكم ىم٤مئامً  واًمًالم

 إمم اًمقضمقب ُمـ اًمًؽمة سم٤مخت٤مذ أُمرة إطم٤مدي٨م سف قمغم احلدي٨م هذا دل ي٘م٤مل

 آؾمتح٤ٌمب؟

 ُمـ إواُمر سف ُمـ اًم١ًمال ذم ضم٤مء ُم٤م قمغم احلدي٨م هذا يدل ٓ ٓ، :الشقخ

 : اصمٜملم ًمًٌٌلم آؾمتح٤ٌمب6 إمم اًمقضمقب

 صمالصم٦م ُمر إذا ومٞمام اًمّمالة سمٓمالن قمغم شمٜمص إطم٤مدي٨م سمٕمض أن: األول السبب

ة احلامر: وُمٜمٝم٤م أنقاع،  .إؾمقد واًمٙمٚم٥م اًم٤ٌمًمٖم٦م واعمرأ

 سف يٛمٙمـ سمٞمٜمام إسمٓم٤مًٓ، احلدي٨م أبٓمٚمٜم٤م احلدي٨م هبذا اطمتججٜم٤م ًمق: ومحٞمٜمئذٍ  

 سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم١ًمال هذا آؾمتح٤ٌمب، إمم اًمقضمقب ُمـ اًمًؽمة سم٤مخت٤مذ أُمرة إطم٤مدي٨م

 .ؾمتًٛمٕمقه اجلقاب يم٤من وإن وارد، إطم٤مدي٨م ُمـ اًمٜمقع هلذا

 صالة ي٘مٓمع إٟمف: سمٞم٘مقل اًمٚم ـل ًمٚمحدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم وارد همػم اًم١ًمال هذا ًمٙمـ 

ة احلامر: اًمرطمؾ ُم١مظمرة ُمثؾ يديف سملم يٙمـ مل إذا أطمديمؿ  .إؾمقد واًمٙمٚم٥م واعمرأ

 ضمدار، إمم صغم يٙمقن أن ٟمٗمك هق أنف: احلدي٨م هذا قمـ اجلذري اجلقاب وًمٙمـ 

 إرض، ُمـ ٟم٤مشمئ٦م صخرة هٜم٤مك يٙمقن ممٙمـ ضمدر، أو ضمدار ُمٜمك ذم هٜم٤مك ومٚمٞمس

رة ىمدر وُمرشمٗمٕم٦م إرض، ُمـ ضمزءاً  شمٙمقن  ؾمؽمة هذه يٙمقن ومٞمٛمٙمـ اًمرطمؾ، ُُم١َمظم 

 اًمتٍميح اًمرواي٦م هذه ذم ضم٤مء ًمذًمؽ اًمراوي، هل٤م يِمٝمده٤م مل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 إمم ُيّمؾ   مل أنف اًمرواي٤مت سمٕمض شم٠ميت ىمد يم٤من وإن اجلدار، وهق اعمٜمٗمل، اًمًؽمة سمٜمقع

 اعمٗمَن  ي٘مّمد أنف قمغم ُمٓمٚم٘م٤ًم، اًمٜمٗمل ُمٜمٝم٤م ئمٝمر اًمتل اًمرواي٤مت ذيمر قمغم ومُتْحَٛمؾ ؾمؽمة،

 .اجلدار وهق اًم٤ًمسم٘م٦م اًمرواي٦م ذم



ؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   301   اًًم

 ضمدًا، قمٔمٞمٛم٦م وم٘مٝمٞم٦م ىم٤مقمدة هٜم٤مك أن: اعمقوقع هذا ذم اًم٘م٤مـمع اجلقاب وأظمػماً  

 ومٕمٚمف، ُمـ وأظمر اًمًالم، قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ أطمدمه٤م طمديث٤من ضم٤مء إذا أنف: وهل

 قم٤مم شمنميع اًم٘مقل ٕن اًمٗمٕمؾ6 قمغم اًم٘مقل ُيَ٘مّدم: طمٞمٜمئذٍ  أظمر، خي٤مًمػ وأطمدمه٤م

 :اطمتامٓت قمدة سمف وحيٞمط ومٞمٕمتؼمه اًمٗمٕمؾ أُم٤م ًمألُم٦م،

 .اًمًالم قمٚمٞمف قمذر ًمف يٙمقن أن: ُمٜمٝم٤م

 .ًمف ظمّمقصٞم٦م يٙمقن أن: ُمٜمٝم٤م

 اًمذي: احلدي٨م وسمخ٤مص٦م ًمألُم٦م، قم٤مُم٦م ذيٕم٦م هق إُم٦م إمم اعمَُقضّمف اًم٘مقل سمٞمٜمام

ة: اًمّمالة ي٘مٓمع  هذه عمجرد إسمٓم٤مًمف جيقز ٓ هذا إؾمقد، واًمٙمٚم٥م واحلامر اعمرأ

 .احل٤مدصم٦م

 ٟمدري ُم٤م هل٤م، قمٛمقمَ  ٓ قَملْم  واىمٕم٦م: احلٜمٗمٞم٦م وم٘مٝم٤مء قمٜمٝم٤م ي٘مقل احل٤مدصم٦م هذه وُمثؾ 

 .اًمًؽمة ٟمٗمل أـمٚم٘م٧م اًمتل اًمرواي٤مت سمٕمض قمغم اقمتٛمدٟم٤م ًمق هذا اًم٥ًٌم، هق ُم٤م

 ( 11: 61: 01/ 316/  واًمٜمقر اهلدى)  

 شسة بغر صذ مـ صالة حؽؿ

 صالشمف؟ طمٙمؿ ُم٤م ؾمؽمة سمدون يّمكم اًمذي :السائؾ

 .آصمؿ هق وًمٙمـ صحٞمح٦م، اًمّمالة :الشقخ

 (  11: 61: 02/ 340/ واًمٜمقر اهلدى) 

 السسة اختاذ أمهقة الـاس تعؾقؿ دم احلؽؿة

 ذم اًمًؽمة ىمْمٞم٦م اإلُم٤مم، ومٞمٝم٤م يتدظمؾ عم٠ًمخ٦م، ؿمٞمخٜم٤م أتٓمرق أن ُأريد: السمال

 ُم٤م روقا  أم ؾمخٓمقا  اًمًؽمة، ووٕمٜم٤م اًمزُم٤من ُمـ ومؽمةً  اًمٜم٤مس أَُمٞمٜم٤م ح٤م طم٘مٞم٘م٦مً  اعمًجد،



 303 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ة وأطمٙم٤مُمٝم٤ماًمًؽم 

 أدري، ُم٤م وضمقهب٤م يرى ٓ ويم٠منف أطمٞم٤مٟم٤ًم، يزيٚمٝم٤م أنف إٓ ؿمٞمخٜم٤م ُمـ يم٤من ومام قمٜمٝمؿ، ؾم٠مخٜم٤م

 اًمًؽمة؟ شمرك ًمٚمٜم٤مس إرو٤مءً  أن ًمق اًم١ًمال

 اًمتّمٗمٞم٦م وهق آٟمٗم٤ًم، إًمٞمف أذت اًمذي اعمقوقع ذم شمدظمؾ اعم٠ًمخ٦م هذه :الشقخ

 .واًمؽمسمٞم٦م

 شمرك جيقز ٓ ٟمٗمًف اًمقىم٧م ذم وًمٙمـ يٕمٚمٛمقن، ٓ سمام قمٛمٚمٞم٤مً  اًمٜم٤مس ُمٗم٤مضم٠مة جيقز ٓ

 شمٕمٚمٞمامً  هل٤م ٟمٛمٝمد وأن أنٗمًٜم٤م، ذم اًمًٜم٦م ٟمحـ ٟمٓمٌؼ أن ومٞمٜمٌٖمل جيٝمٚمقن، وهؿ اًمٜم٤مس

 ُمرة ٕول ٟمٗمؽمض إُم٤مُم٤مً  يم٤من ومٛمـ واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب اشم٤ٌمع إمم ًمٚمٜم٤مس ودقمقة ًمٚمٜم٤مس

 يمام ؾمؽمة، أُم٤مُمف ًمٞمٜمّم٥م ٓ ؾمؽمة إمم ًمٞمّمكم حيت٤مل ومٝمق ُم٤م، ُمًجد ذم إُم٤مُم٤مً  يٜمّم٥م

 ًمٞمس أُم٤مُمف، يْمٕمٝم٤م اعمّمحػ شمٌع اًمّمٖمػمة اًمٓم٤موًم٦م ي٠مظمذ اعم٤ًمضمد، سمٕمض ذم يٗمٕمٚمقن

ْٙمَٛم٦مِ  َرسم َؽ  ؾَمٌِٞمؾِ  إمَِم  اْدعُ : ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام اًمدقمقة ذم احلٙمٛم٦م وًمٙمـ ُم٤مٟمع، هٜم٤مك  سم٤ِمحْلِ

ٜم٦َمِ  َواعْمَْققِمَٔم٦مِ  ًَ  اإلُم٤مم هلذا يٜمٌٖمل ومام احلًٜم٦م، واعمققمٔم٦م سم٤محلٙمٛم٦م [361:اًمٜمحؾ♂ ]احْلَ

 أن يٜمٌٖمل ٓ ومٝمق اًمًؽمة، هبذه ُمٓمٚم٘م٤مً  ؾمٛمٕمقا  ُم٤م ُم٤م، ُمًجد ذم طمديث٤مً  قملم اًمذي

 وسمّمػمهتؿ وسمٍمهؿ ٟمٔمرهؿ هق يٚمٗم٧م أن ىمٌؾ أنٔم٤مرهؿ، شمٚمٗم٧م سمًؽمة يٗمج٠مهؿ

 اعمٜمؼم إمم يّمكم ؾم٤مري٦م، إمم ُمثالً  يّمكم هق ًمٙمـ اًمًؽمة، اخت٤مذ وضمقب إمم اًمٕمٚمٛمٞم٦م،

 أؾمٌقع، سمٕمد أنف خيٓمط هق يّمٛم٧م ٓ وًمٙمـ أُم٤مُمف، ُمٜمّمقب رء أي إمم يّمكم

 اًمًٜم٦م ًمّمالة اعمًجد شمدظمٚمقن أنتؿ اًمٜم٤مس أهي٤م أنف خيؼمهؿ ُم٤م سمد ٓ صمالصم٦م، أؾمٌققملم

 اعمًجد، ُم١مظمرة ذم ًمف شمٞمن يمٞمٗمام ُمٙم٤من ذم يّمكم واطمد يمؾ شمرون ويمام ُمثاًل، اًم٘مٌٚمٞم٦م

 ُمـ ؾم٤مري٦م إمم أو اًم٘مٌكم اجلدار إمم يّمكم أنف جم٤مل ذم أنف ُمع اعمًجد، وؾمط ذم

 واًم٥ًٌم اجلٝمؾ، واًم٥ًٌم هذا، اًمٜم٤مس يٗمٕمؾ ٓ ُمقوققم٦م، ـم٤موًم٦م أو اًمًقاري،

 هذا ُمًجد، ذم أو وم٘مط اًمٌٚمد هذا ذم ًمٞمس اًمٕمٚمؿ أهؾ ؾمٙمقت اًمٕمٚمؿ، أهؾ ؾمٙمقت

 وم٠مصٌح اًمنميٗملم، احلرُملم وٓ طمتك سمٚمدًا، ُمٜمٝم٤م ٟمًتثٜمل ٓ يمٚمٝم٤م، اًمٌالد قمؿ اًمًٙمقت

 وسم٤مًمتل اًمًٜم٦م، إمم اًمٜم٤مس دقمقهتؿ وقمدم اًمٕمٚمامء، ؾمٙمقت سم٥ًٌم اًمًٜم٦م أقمداء اًمٜم٤مس

 اًمًٜم٦م شمّمٌح أن اعمقىمقوم٦م أصم٤مر سمٕمض ذم ضم٤مء ويمام اًمقوع اٟم٘مٚم٥م طمتك أطمًـ6 هل

 .ؾمٜم٦م واًمٌدقم٦م سمدقم٦م،



ؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   306   اًًم

 هذه يٓمٌؼ أن ومٕمٚمٞمف ضمديد، ُمـ ُمًجد ذم يّمكم أن يمٚمػ اًمذي اإلُم٤مم ومٝمذا 

 اًمًٜم٦م، اًمٜم٤مس يٕمٚمؿ ٓ وأن يًٙم٧م، أن يٕمٜمل ٓ هذا ًمٙمـ ومتٜم٦م، يثػم أن دون اًمًٜم٦م

: ًمف ومت٘مقل هٜم٤م، يّمكم ومٝمق اًم٤ًمري٦م هذه ُمثالً  ٟم٘مقل رضمؾ دظمؾ ُم٤م سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ُمثالً  ومٕمٚمٞمف

 ًمف شمٞمن ُم٤م ويذيمر ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك وراءه٤م ومّمؾ ظمٓمقة اًم٤ًمري٦م وسملم سمٞمٜمؽ أظمل ي٤م

 هٜم٤مك يّمٌح طمتك آظمره، إمم.. ذاك ُمع وُمرة هذا، ُمع ُمرة هذا يٗمٕمؾ أطم٤مدي٨م، ُمـ

 ووٕم٧م أن٤م جم٤مهب٦م، أضم٤مهبف ٓ ًمٙمـ ىمٌؾ، ُمـ ؾمٛمٕمقه ُم٤م سمٌمء اعمًجد أهؾ قمٜمد شمٗمتح

 ي٘مقل أطمد وٓ اًمٕمٛمقد، وراء صٚمٞم٧م أن٤م ٓ ُمٙم٤من، إمم ُمٙم٤من ُمـ ٟم٘مٚمتٝم٤م أُم٤مُمل اًمًؽمة

 أن٤م ٓ ًمٙمـ اًمٜم٤مس، قم٤مُم٦م ًمف يٜمتٌف ٓ أُمر ٕنف اًمٕمٛمقد؟ ظمٚمػ صٚمٞم٧م ح٤مذا ًمإلُم٤مم

 .إًمٞمٝم٤م شمّمكم ح٤مذا اًمٓم٤موًم٦م، شمٕمٌد هؾ ُمٙم٤من، إمم ُمٙم٤من ُمـ اًمٓم٤موًم٦م ؾمح٧ٌم

 يمالُم٤مً  ُمٕمٜمك أجش ضم٤موم٤ًم، يمالُم٤مً  هلؿ ي٘مدم أن اًمٜم٤مس يٕمٚمؿ أن يريد عمـ يٙمٗمل وٓ

 ضم٤موم٤ًم؟

 .يٙمٗمل ٓ هذا ٓ. ؾمؽمة إمم صؾ هٙمذا شمّمكم ٓ أظمل ي٤م: يٕمٜمل

 ومٚمٞمّمكم أطمديمؿ صغم إذا: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل أظمل ي٤م: ي٘مقل أن يٜمٌٖمل

 ش.صالشمف قمٚمٞمف اًمِمٞمٓم٤من ي٘مٓمع ٓ ؾمؽمة، إمم

 ش.صالشمف قمٚمٞمف اًمِمٞمٓم٤من ي٘مٓمع ٓ ؾمؽمشمف ُمـ ومٚمٞمدن: »أظمر احلدي٨م وذم

 ريض ُم٤مًمؽ سمـ أنس طمدي٨م ُمـ وهمػمه اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء ُم٤م هلؿ ويروي

 اعمٖمرب، ًمّمالة اعم١مذن أذن إذا ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٝمد ذم يم٤مٟمقا  اًمٜم٤مس أن:» قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل

 ُمٜمٝمؿ شمٓمٌٞم٘م٤مً  اًمًقاري اسمتدروا اًم٘مٌٚمٞم٦م: أيش اعمٖمرب ؾمٜم٦م يّمٚمقن اًمًقاري اسمتدروا

 ش.ؾمؽمة إمم ومٚمٞمّمؾ   أطمديمؿ صغم إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف ُٕمره

: اًمٕم٤معملم رب ىم٤مل يمام ؾمتٙمقن وم٤مًمٜمتٞمج٦م يذيمر اإلُم٤مم اؾمتٛمر إذا اقمت٘م٤مدي ذم

رْ ▬ يْمَرى وَم٢مِنَ  َوَذيم   .[11:اًمذاري٤مت♂ ]اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  شَمٜمَٗمعُ  اًمذ 

 ممـ اعمِم٤مهم٦ٌم ُمـ رء ٟم٘مؾ مل إن آقمؽماض، ُمـ رء هٜم٤مك يٙمقن أن سمد ٓ

 آسَم٤مَءَٟم٤م َوضَمْدَٟم٤م إَِٟم٤م: ▬إوًملم اجل٤مهٚملم ىمقل ذم شمتٛمثؾ اًمتل اجل٤مهٚمٞم٦م اًمت٘م٤مًمٞمد قمٚمٞمف همٚم٧ٌم



 301 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمًؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

 آقمؽماض، هذا ُمثؾ ي٘مع ُم٤م سمد ٓ [66:اًمزظمرف]♂ ُُمْٝمَتُدونَ  آصَم٤مِرِهؿْ  قَمغَم  َوإَِٟم٤م ُأَُم٦مٍ  قَمغَم 

 ىمقاُم٤م، ذًمؽ سملم يٙمقن أن وإٟمام يتاليـ، أن وٓ يتٖم٤مًمظ، ٓ أن اًمداقمٞم٦م قمغم يٜمٌٖمل هٜم٤م

 وقمٛمالً  دقمقة اًمًٜم٦م قمغم يّمؼم ومٝمق ومتداس، ًمٞمٜم٤مً  وٓ ومتٙمن، ىم٤مؾمٞم٤مً  شمٙمـ ٓ: ىمٞمؾ يمام

 ٓ ص٤مُم٧م وهق سم٤مًمقاضم٥م سمؾ سم٤مًمًٜم٦م، اًمٕمٛمؾ يدع أن أُم٤م يٚم٘مك، ُم٤م ذًمؽ ذم ًم٘مل وإن

 ىم٤مل يمام اًمدقمقة، سمٓمريؼ اًمقاضم٥م ذاك قمغم سمؾ اًمًٜم٦م، هذه قمغم اًمٜم٤مس حلٛمؾ هيٞمئ

ْٙمَٛم٦مِ  َرسم َؽ  ؾَمٌِٞمؾِ  إمَِم  اْدعُ : ▬شمٕم٤ممم ٜم٦َمِ  َواعْمَْققِمَٔم٦مِ  سم٤ِمحْلِ ًَ ـُ  ِهَل  سم٤ِمًَمتِل َوضَم٤مدهِْلُؿْ  احْلَ ًَ ♂ َأطْم

 هذا. اعمّمٚملم أوئلؽ ؿم٤من يم٤من ُمٝمام اعمًٚمٛملم ي١مم إلُم٤مم يٜمٌٖمل ٓ ومٝمذا [361:اًمٜمحؾ]

 .ؾم٠مختف ُم٤م ضمقاب

 أُم٤مُمل اًمًؽمة ووع ذم همٚمٞمٔم٤مً  ومٔم٤مً  أيمقن ىمد ؿمٞمخٜم٤م، ي٘م٤مل احلؼ هق: السمال

 ُمـ واضم٥م ُمـ قمٚمٞمف ُم٤م ي١مدي اإلُم٤مم وضمدٟم٤م ُم٤م سم٤معم٘م٤مسمؾ ًمٙمـ إُم٤مُم٤ًم، أيمقن قمٜمدُم٤م

 وسم٤مًمت٤مزم ًمٚمٛم٠مُمقُملم، اعم٤ًمئؾ هذه ذم اًمنمع طمٙمؿ وشمٌٞملم وقمٔم٤مت، دروس إقمٓم٤مء

يم٦ًم سملم اًمٙمٌػم ٟم٤مقمقر ُمًجد اعمًجد هذا ذم أن ٟمحـ  قمغم هؿ اًمذيـ ٟم٤مقمقر ذا

 واجلامقم٤مت احلريم٤مت وسملم سمتّمقومٝمؿ، اعمٕمرووملم اًمّمقومٞم٦م وسملم اؾماًم، احلٜمٗمل اعمذه٥م

 .اعمقضمقدة اإلؾمالُمٞم٦م

 ًمّمالة اًمٜم٤مس ٟم١مم أن طم٤موًمٜم٤م إوو٤مع هذه وُمثؾ إُمقر، هذه عمثؾ: ي٘م٤مل وم٤محلؼ

 صالة سم٠مداء ُمٚمزم وٓ سم٤مإلُم٤مُم٦م، ُمٚمزم همػم يمقين..اح٤ميض اجلٛمٕم٦م يقم وم٠مضمٌتٜمل اًمٗمجر،

 اًمٌدع أهؾ ُمـ اًمرضمؾ ي٠ميت أن سمد ٓ اإلُم٤مُم٦م شمريمٜم٤م إن ذًمؽ وُمٕمٜمك اعمًجد، ذم اًمٗمجر

 شمٜم٤مزًمٜم٤م ًمق أنف شمرى أٓ: أن وم١ًمازم اًمٜم٤مس، وي١مم سم٤مهلل قمٞم٤مذاً  اًمْمالل أهؾ ُمـ أو

ٌَٚمِٜم٤م، ُمـ هذا اعمَُقطّمد إذان واؾمتخدُمٜم٤م ىمٚمٞماًل،  اًميورات سم٤مب ُمـ طمرج ٓ أنف ىِم

 اعمحٔمقرات؟ شمٌٞمح

 اومٕمؾ؟ طم٤مًمؽ حترق سمِّدك إذا :الشقخ

 .طم٤مزم أطمرق سمِّدي ُم٤م ـمٌٕم٤مً  ٓ :السائؾ

 ُم٤م إمم ُمتك؟ إمم إُمر، أول ذم قمٚمٞمف شمٙمقن أن شمريد يمام ؾمتٔمؾ ُمتك إمم :الشقخ

 ُمٕمؽ يتج٤موب ًمـ سم٤مردة وهل أُم٤م طم٤مُمٞم٦م، وهل احلديدة ارضب: ي٘مقًمقن اهلل، ؿم٤مء
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 يذه٥م سم٤مرد، طمديد ذم شميب أو ُم٤مء، وهل اح٤مء ظمض ُمٕمؽ ؾمٞمّمػم إـمالىم٤مً  أطمد

 .آٟمٗم٤مً  ًمؽ ذيمرت يمام اًمتٛمٝمٞمد ُمـ سمد ٓ ؾمدى، ضمٝمدك

 اإلُم٤مم أن ضمداً  اًمًٝمؾ ُمـ أطمًـ، هل سم٤مًمتل إًمٞمٝم٤م ويدقمق اًمًٜم٦م يٓمٌؼ اإلُم٤مم

 اًمٗم٤مئدة هل ُم٤م سمدقمل، قمٛمٚمف ذم ًمٙمـ ؾمٜمل، ىمٚمٌف ذم هق اجلامقم٦م، ُمـ واطمد إمم يٜم٘مٚم٥م

 ُمـ يمثػم قمـ همٗمٚم٦م ذم اًمٞمقم اًمٜم٤مس ضمٕمؾ وُم٤م اًمٜم٤مس، ٟم٤ًمير أن ٟمريد يمٜم٤م إذا  طمٞمٜمئذ

 .اعم٤ًميرة هذه ُمثؾ إٓ واعمًتح٤ٌمت اًمًٜمـ قمـ ومْمالً  اًمقاضم٤ٌمت،

 ؾمقي٤مً  متٌم أن اؾمتٓمٕم٧م وم٢من يمٚمٗم٧م، وُم٤م قم٤موم٤مك رسمٜم٤م أن٧م يمٜم٧م إذا ذًمؽ وسمٕمد 

 .أن٧م ومٜمٕمام إُم٤مُم٤مً  سم٤مًمٜم٤مس وشمّمكم شمتٓمقع طمٞمٜمام ُمًت٘مٞمؿ ساط قمغم

 اٟمف وسم٤مؾمؿ اًمٜم٤مس، ُمداراة سم٤مؾمؿ اًمًٜم٦م قمـ وي٤ًمراً  يٛمٞمٜم٤مً  متٞمؾ أن شمريد يمٜم٧م إذا أُم٤م

 اهلل ٕن اًمنمقمٞم٦م6 اًمًٞم٤مؾم٦م ُمـ ًمٞم٧ًم هذه ومٕمٚمؽ، ُمـ أؾمقء ؾمٞمٗمٕمؾ همػمك أتك إذا

٤َم َي٤م: ▬ي٘مقل ـَ  َأهيُّ ُٙمؿْ  قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  آَُمٜمُقا  اًَمِذي ًَ يُمؿْ  ٓ َأنُٗم ـْ  َيُيُّ ♂ اْهَتَدْيُتؿْ  إَِذا َوَؾ  َُم

 ُمٝمام ُمًٚمؿ ُمقفمػ يمؾ سمف يتٛمًؽ أن شم٘مقًمف أن٧م اًمذي اعمٜمٓمؼ هذا [311:اح٤مئدة]

 .ؾمٞمئ٦م وفمٞمٗمتف يم٤مٟم٧م

 اًمٌٜمؽ ذم ُمقفمػ أيمقن أن٤م ظمٚمٞمٜمل: ًمؽ ي٘مقل اًمٌٜمؽ ذم يٕمٛمؾ اًمذي ُمثالً  اعمقفمػ

ين واطمد ي٠ميت ُم٤م أطمًـ  يٕمرف وٓ سم٤مًمرسم٤م، اًمذه٥م يٌٞمع اًمذي اًمّم٤مئغ حمكم، حيؾ ٟمٍما

 سمٞمد يداً  سم٤مًمذه٥م اًمذه٥م: »اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام واًمٗمْم٦م اًمذه٥م سمٞمع أطمٙم٤مم

 شمٙمقن ُم٤م أطمًـ أو ٟمٍماين حمكم يٙمقن ُم٤م أطمًـ أن٤م: ًمؽ ي٘مقل سمتذيمره ح٤مش سمٛمثؾ ُمثالً 

 .وهٙمذا اًمٜمّم٤مرى، سمٞمد يمٚمٝم٤م اعمٝمٜم٦م

 همػم أو ُمثالً  ـمٌٞم٦ٌم شمتخرج ًمٙمل اعمختٚمٓم٦م اعمدارس يدظمٚمٝم٤م سمٜم٧م قمٜمده واطمد

 أو وم٤مؾم٘م٦م واطمده شمٓمٚمع ُم٤م أطمًـ: ًمؽ ومٞم٘مقل اخلٓمر، ذم يرُمٞمٝم٤م أنف يٕمرف ومٝمق ـمٌٞم٦ٌم،

 .اًمٕمٚمؿ هذا سمٜم٤مشمٜم٤م ٟمٕمٚمؿ ظمٚمٞمٜم٤م: إذاً  وسمٜم٤مشمٜم٤م، ٟم٤ًمءٟم٤م شمٕم٤مًم٩م يم٤مومرة واطمدة

 يمٚمٝم٤م إُمثٚم٦م وهذه اًمٗمداء، يمٌش سمٜم٤مشمٜم٤م شمٙمقن ٓ أن سمنمط ًمٙمـ ٟمٕمؿ،: ٟم٘مقل ٟمحـ

 إؾمالُمٞم٦م، همػم أهن٤م ُمٕمرووم٦م ضمٝم٦م ُمـ هلل واحلٛمد وهل إؾمالُمٞم٦م، همػم ىم٤مقمدة ُمـ شمٜمٓمٚمؼ
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 اًمتل وإُمثٚم٦م شمٓمٌٞم٘مٝم٤م ويًتحًـ قمٛمٚمٞم٤ًم، شمٓمٌؼ إؾمػ ُمع أظمرى ضمٝم٦م ُمـ وًمٙمـ

 .اًمقؾمٞمٚم٦م شمؼمر اًمٖم٤مي٦م وهل: آٟمٗم٤مً  ًمؽ ذيمرهت٤م

 إًمػ هذه: ًمؽ ي٘مقل ديٜم٤مر، أخػ ُمثالً  ومروٜم٤م ًمق رسم٤م ًمف يٓمٚمع ُمثالً  ُمرايب رضمؾ

 .واعم٤ًميملم اًمٗم٘مراء قمغم ؾم٠موزقمٝم٤م أن٤م ًمٚمٌٜمؽ، أتريمٝم٤م ُم٤م أطمًـ ديٜم٤مر

 .شمتّمدِق  ومل شمزن مل ًمٞمتٝم٤م: اًمِم٤مقمر ذًمؽ ىم٤مل يمام سمٜم٘مقل ٟمحـ

ش اًمقؾمٞمٚم٦م شمؼمر اًمٖم٤مي٦م» اًمٙم٤مومرة، اًم٘م٤مقمدة هذه وٛمـ ُم٤مؿمٞم٦م يمٚمٝم٤م أن اعمٕم٤مُمالت

 أم ؿم٤مء شمٓمٌٞم٘مٝم٤م ذم واىمع هق ًمٙمـ إؾمالُمل، همػم هذا: ًمؽ ي٘مقل إٟم٤ًمٟم٤مً  ومٞمٝم٤م ٟم٤مىمِم٧م ًمق

ح اًمٙم٤مشمٌلم سمٕمض أن طمتك أبك،  أن ًمٚمٛمًٚمؿ يٛمٙمـ ٓ اًمٞمقم اعمجتٛمع هذا ذم سم٠منف َسَ

 .طم٤مًمف يٛمٌم طمتك اعمحرُم٤مت6 سمٕمض ويرشمٙم٥م إٓ يٕمٞمش

ـْ : ▬اًمٍمحي٦م يٛم٦ماًمٙمر وأي٦م طمٞمٜمئذٍ  ٟمحـ وم٠مجـ *  خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّلَِلَ  َيتَِؼ  َوَُم

ـْ  َوَيْرُزىْمفُ  ٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ  .وسمس اهلل وم٤مشمؼ [1-6:اًمٓمالق♂ ]حَيَْت

 (  11: 63: 31/ 001/ واًمٜمقر اهلدى)  

 (  11: 11: 13/ 001/ واًمٜمقر اهلدى) 

 احلرام ادسجد دم السسة وجقب

 سمٕمض ي٘مقًمف وُم٤م ُيَِم٤مع وُم٤م احلرام، اعمًجد ذم طمتك ُمٜمٝم٤م سمد ٓ اًمًؽمة :الشقخ

 ٓ يمالم ومٝمذا سمقاضم٦ٌم، وًمٞم٧ًم ؾم٤مىمٓم٦م احلرام اعمًجد ذم اًمًؽمة أن ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ

 .قمٚمٞمف دًمٞمؾ

 ذم صغم اًمٗمتح همزوة ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن طمدي٨م سمف يًتدًمقن ُم٤م يمؾ 

 .يديف سملم يٛمرون واًمٜم٤مس اعمٓم٤مف طم٤مؿمٞم٦م

 .واوٓمراب ضمٝم٤مًم٦م ومٞمف وٕمٞمػ، إؾمٜم٤مده: أوًٓ  احلدي٨م هذا 
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 سمٞمٜمف يٛمرون يم٤مٟمقا  اًمٜم٤مس أن ومٞمف ومٚمٞمس ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ذًمؽ وصم٧ٌم صح ًمق: صم٤مٟمٞم٤مً  

 ُمقوع وسملم اعمّمكم سملم اعمرور هق اعمٛمٜمقع اعمرور ٕن ؾمجقده6 ُمقوع وسملم

 .اعمٛمٜمقع هق هذا ؾمجقده،

 اعمٙم٤من هذا سملم ُمر ومٛمـ هٜم٤م، رأؾمف ويْمع هٜم٤م ي٘مػ يّمكم اعمّمكم أن ومروٜم٤م وم٢مذا 

 .ومٞمف سم٠مس ٓ هذا اخلٚمػ ُمـ ُمر إذا أُم٤م اعمحرم، اعمرور هق هبذا اعمٙم٤من وهذا

 اًمًؽمة؟ أُم٤مم ُمـ: يٕمٜمل :مداخؾة

 .اًمًؽمة وراء ُمـ :الشقخ

 اًمًؽمة، وراء ُمـ ُم٤مر ومٛمر اًمًؽمة، يديف سملم ًمٞمس يّمكم اعمّمكم أن اومؽموٜم٤م وم٢مذا 

 .يي ٓ ومٝمذا ُمقضمقدة ويم٤مٟم٧م

د ٓ اعمذيمقر وم٤محلدي٨م   أن ومٛمٛمٙمـ ومٞمف، يٛمرون اًمٜم٤مس يم٤من اًمذي اعمرور ُيـَحد 

 ومٞمف ًمٞمس ومٝمذا اًمًجقد، ُمقوع وراء ُمـ: يٕمٜمل اًمرؾمقل يدي سملم اًمٜم٤مس ُمرور يٙمقن

 سم٤مًمّمالة أوًٓ  شم٠مُمر اًمتل إطم٤مدي٨م وشمٌ٘مك يّمح، ٓ وٕمٞمػ احلدي٨م أن قمغم رء،

م ًمٚمٛمًجد ؿم٤مُمٚم٦م قم٤مُم٦م اًمًؽمة، إمم  .اعم٤ًمضمد ويمؾ اًمٜمٌقي وسم٤معمًجد احلرا

 سم٤مٕطمرى أو اًمٜمٌقي، اعمًجد أو احلرام اعمًجد ذم اًمّمالة سمخّمقص :مداخؾة

 هؾ اًمًؽمة وسملم سمٞمٜمؽ يٕمٜمل أُم٤مم، ُمـ متر اًمٜم٤ًمء سمٕمض أطمٞم٤مٟم٤مً  شمٙمقن احلرام، اعمًجد

 .شمّمٞمٌٝم٤م ىمد يدك رومٕم٧م وإن يدك، شمرومع

 .متٜمع أن قمٚمٞمؽ ذًمؽ، ييك ٓ :الشقخ

 :.. ( 66: 01/  43/   واًمٜمقر اهلدى) 

 لؾؿسبقق السسة حؽؿ

 ُمـ وم٤مشمف ح٤م ي١مدي ي٘مقم طمٞمٜمام ًمٚمّمالة اعمًٌقق اهلل طمٗمٔمؽ ؿمٞمخ ي٤م :مداخؾة

 ؾمؽمة؟ اخت٤مذ يٚمزُمف هؾ اًمّمالة
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 طمٙمؿ ذم أنف يزال ٓ أنف سم٤مقمت٤ٌمر يٚمزُمف ٓ يٚمزُمف، وىمد يٚمزُمف ٓ: أىمقل :الشقخ

 ىمري٦ٌم يم٤مٟم٧م إذا ؾمؽمة اخت٤مذ ويٚمزُمف صالشمف، سمٌٕمض ؾمٌؼ يم٤من اًمذي ًمإلُم٤مم اعم٘متدي

 ؾم٤مري٦م وهٜم٤مك اًم٘مٌٚم٦م إمم يّمكم أنف ُمثالً  ٟمٗمؽمض يمثػماً، قمٛمالً  ُمٜمف شمتٓمٚم٥م ٓ.. ُمٜمف

 يٛمٙمـ وهٙمذا سمًؽمة، ُمتًؽماً  ًمّم٤مر ظمٓمقشملم أو ظمٓمقة ي٤ًمراً  أو يٛمٜمٞم٤مً  أظمذ ًمق قمٛمقد

 ٓ ًمّمالشمف اإلمت٤مم طم٤مًم٦م ذم ًمٚمًؽمة اخت٤مذه يم٤من وم٢مذا يمثػمة، صقر يتّمقر اإلٟم٤ًمن

 [.ذًمؽ] ومٚمف ذقم٤مً  ُمٓمٚمقب همػم قمٛمالً  ـمٚم٤ٌمً  ُمٜمف يًتٚمزم

 (11:62:35/ب30: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 دخقلف قبؾ أمامف، شسة وضع يتعؿد أن لؾؿسبقق جيقز هؾ   

  مـفا؟ تبؼك ما قضائف عـد صالتف قطع مـ حذراً  الصالة، دم

 إظمػمة، اًمريمٕم٦م ذم ومٚمح٘م٧م مج٤مقم٦م، ىم٤مئٛم٦م اًمّمالة يم٤مٟم٧م إذا أؾمت٤مذٟم٤م، :السائؾ

م أين شمٕمٛمدت  قمٚمٞمٝم٤م ٟمحط اًمتل اعمًجد ذم اعمقضمقدة اًمٓم٤موٓت إطمدى ُمـ ُأىَمق 

 أقمٛمؾ أن٤م أؾم٤مس غمقم ٟم٤مس جي٤مٟمٌل ُمقضمقد – يٕمٜمل – ـمٌٕم٤مً  أُم٤مُمل، وأوٕمٝم٤م اًم٘مرآن،

 اًمٌمء؟ هذا سمٞمجقز اًمّمالة، ُمـ يٜمتٝمقا  سمس ؾمؽمة،

 اًمّمالة؟ ذم ذقم٧م ُم٤م سمٕمد أن٧م يٕمٜمل :الشقخ

 ويَمؼَمت وووٕمتٝم٤م، اًمٓم٤موًم٦م شمٜم٤موًم٧م اًمّمالة ذم ذقم٧م ُم٤م ىمٌؾ ٓ، :السائؾ

 .سم٤مًمّمالة ُمٕمٝمؿ وسمدأت

 ُمًٌقق، أنؽ شمٜمٔمر  قمؿ أن٧م دام ُم٤م ظم٤مرج، أن٧م دام ُم٤م رء، ومٞمٝم٤م ُم٤م :الشقخ

 وم٤مختذت ؾمؽمة، أُم٤مُمؽ يٙمقن ٓزم إٟمف ًمإلُم٤مم، ُمت٤مسمٕمتؽ ُمـ شمٜمتٝمل ُم٤م سمٕمد شمٜمٔمر وقمؿ

 .طمًـ أُمر هذا سمؾ إـمالىم٤ًم، رء ومٞمف ُم٤م أُم٤مُمؽ، اًمٓم٤موًم٦م وووٕم٧م احلٞمٓم٦م

 ( 11:16:36/  0/  واًمٜمقر اهلدى)  
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 يلخذها كلن السسة زالت ثؿ شسة إىل يصيل ادصيل كان إذا  

 يػعؾ فامذا أحدهؿ

 اًمًؽمة يم٤مٟم٧م إذا ي٘مّمد أومٕمؾ؟ أن قمكم ومامذا اًمًؽمة زاًم٧م إذا: شمال هـا

 .وم٠ُمظِمَذت حمٛمقًم٦م أو ُمتحريم٦م

 يٙمٚمػ ٓ وإٓ ومٕمؾ ىمٚمٞمؾ سمٕمٛمؾ ؾمؽمة إمم يتقضمف أن يٛمٙمـ يم٤من إن طمٞمٜمئذٍ  :الشقخ

 ومٝمق ضم٤مًمس إٟم٤ًمن يٙمقن أو ؾم٤مري٦م ُمثالً  هٜم٤مك يٙمقن يم٠من وؾمٕمٝم٤م، إٓ ٟمٗم٤ًمً  اهلل

 .هب٤م أو سمف يتًؽم ظمٓمقشملم أو سمخٓمقة ُمٜمف ي٘مؽمب

 (11:13:13/ب61: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 السسة ارتػاع مؼدار

 :61 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 

: ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف ؿمؼميـ أو ؿمؼم ٟمحق إرض قمـ ُمرشمٗمٕم٦م اًمًؽمة شمٙمقن أن وجي٥م

 .شذًمؽ وراء ُمـ ي٤ٌمزم وٓ ومٚمٞمّمؾ، اًمرطمؾ ُم١مظمرة ُمثؾ يديف سملم أطمديمؿ ووع إذا»

 ([3/331) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 مبارشة لؾسسة التقجف

 :63 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 

 وأُم٤م ؾمؽمة، إمم سم٤مًمّمالة إُمر ُمـ اًمٔم٤مهر ٕنف، ُم٤ٌمذة، اًمًؽمة إمم ويتقضمف 

 .يث٧ٌم ومٚمؿ صٛمدا، إًمٞمٝم٤م يّمٛمد ٓ أنف سمحٞم٨م ي٤ًمرا أو يٛمٞمٜم٤م قمٜمٝم٤م اًمتحقل

 ([3/331) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]
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 السارية أو اجلدار عـ بعقدا ادسجد وشط الصالة حؽؿ

 :60 وم٘مرة طم٤مؿمٞم٦م اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 وؾمط اًمّمالة ُمـ وهمػمه٤م ؾمقري٦م ذم رأجتٝم٤م اًمتل اعم٤ًمضمد يمؾ ذم اًمٜم٤مس يٗمٕمٚمف ُم٤م

 .وومٕمٚمف ملسو هيلع هللا ىلص أُمره قمـ همٗمٚم٦م إٓ هق ُم٤م اًم٤ًمري٦م، أو اجلدار قمـ سمٕمٞمدا اعمًجد

 ادصيل عذ الشقطان اشتقالء متـع السسة

 قمٚمٞمف اًمِمٞمٓم٤من  ي٘مٓمع ٓ ُمٜمٝم٤م6 وَمْٚمَٞمْدنُ  ؾمؽمة6 إمم أطمديمؿ صغم إذا» :ي٘مقل و  

 .شصالشمف

ت ٓ: أي:  ي٘مٓمع ٓ ىمقًمف  .ُمٜمٝم٤م واًمتٛمٙمـ سم٤مًمقؾمقؾم٦م طمْمقره٤م قمٚمٞمف ُيَٗمق 

 اؾمتٞمالء متٜمع اًمًؽمة أن ُمٜمف واؾمتٗمٞمدش: »3/053» اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ ىم٤مل 

ٜمِفِ  اعمّمكم، قمغم اًمِمٞمٓم٤من  صدق سمح٥ًم سمٕمْم٤ًم6 أو يُمالً  إَُم٤م سم٤مًمقؾمقؾم٦م، ىمٚمٌف ُمـ ومَتَٙمُّ

ـُ  قمدُمٝم٤م وأن شمٕم٤ممم، اهلل قمغم صالشمف ذم وإىم٤ٌمًمف اعمّمكم  قمام إزًٓمف ُمـ ٞمٓم٤منَ اًمِم ُيَٛمٙم 

 .واًمذيمر اًم٘مراءة وشمدسمره واخلْمقع اخلِمقع ُمـ سمّمدده هق
 .اٟمتٝمكش. اجلٛم٦م اًمٗمقائد ُمـ قمٚمٞمٝم٤م يؽمشم٥م وُم٤م اًمًٜم٦م ُمت٤مسمٕم٦م إمم وم٤مٟمٔمر: ىمٚم٧م

 ([3/331) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 ادسجد أشطقاكة إىل الصالة

ٟم٦م إمم.. اًمّمالة ودمقز: 66وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل   .أؾمٓمقا

َٟم٦مِ  قمٜمد اًمّمالة يتحرى أطمٞم٤مٟم٤مً  يم٤من و: اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل  ذم اًمتل إُؾْمُٓمَقا

 .ُمًجده



ؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   311   اًًم

ٟم٦م: »احل٤مومظ ىم٤مل    ذم ُمتقؾمٓم٦م أهن٤م ُمِم٤مخيٜم٤م سمٕمض ًمٜم٤م طم٘مؼ اعمذيمقرة وإؾمٓمقا

ٟم٦م شمٕمرف وأهن٤م اعمٙمرُم٦م، اًمروو٦م  ش.اعمٝم٤مضمريـ سم٠مؾمٓمقا

 سمـ حمٛمد ىمٌٚمف وذيمره ،...اًمٜمج٤مر ٓسمـش اعمديٜم٦م شم٤مريخ» ذم ذًمؽ وضمدت صمؿ: ىم٤مل 

 .شاعمديٜم٦م أظم٤ٌمر» ذم احلًـ
 .اًمٙمٌػم اعمًجد ذم وًمق واعمٜمٗمرد6 ًمإلُم٤مم ُمٜمٝم٤م سمد ٓ واًمًؽمة: ىمٚم٧م

 اهلل قمٌد أبق رآينش: »3/22ش »أمحد اإلُم٤مم قمـ ُم٤ًمئٚمف» ذم ه٤مٟمئ اسمـ ىم٤مل 

 اعمًجد ذم ُمٕمف ويمٜم٧م - ؾمؽمة يدي سملم وًمٞمس أصكم، وأن٤م يقُم٤مً ش أمحد اإلُم٤مم: يٕمٜمل»

 .شسمرضمؾ وم٤مؾمتؽمت. سمٌمء اؾمتؽم: زم وم٘م٤مل 6- اجل٤مُمع
 اًمّمٖمػم اعمًجد سملم اًمًؽمة اخت٤مذ ذم ومرق ٓ أنف إمم اإلُم٤مم ُمـ إؿم٤مرة ومٗمٞمف: ىمٚم٧م

 ذم وهمػمهؿ اعم٤ًمضمد أئٛم٦م ُمـ اعمّمٚملم مج٤مهػم سمف أظمؾ مم٤م وهذا. احلؼ وهق واًمٙمٌػم،

 ٕول ومٞمٝم٤م اًمتٓمقاف ومرص٦م زم أتٞمح٧م اًمتل اًمًٕمقدي٦م وُمٜمٝم٤م ـمٗمتٝم٤م6 اًمتل اًمٌالد يمؾ

 ش.ـه 3031» اًمًٜم٦م هذه رضم٥م ذم ُمرة

 وأهن٤م أطمٙم٤مُمٝم٤م، هلؿ ويٌٞم ٜمقا  قمٚمٞمٝم٤م، وحيثُّقهؿ إًمٞمٝم٤م، اًمٜم٤مس يٜمٌٝمقا  أن اًمٕمٚمامء ومٕمغم

 .أجْم٤مً  اًمنميٗملم احلرُملم شمِمٛمؾ

 ([3/332) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 وكحقمها احلربة أو األرض دم ادغروزة العصا إىل الصالة

 ذم اعمٖمروزة اًمٕمّم٤م إمم اًمّمالة ودمقز: 66 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 

 .ٟمحقه٤م أو إرض

 همرز 6[ سمف يًتؽم رء ومٞمف ًمٞمس ومْم٤مء ذم] صغم إذا ويم٤من: اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 .وراءه واًمٜم٤مس إًمٞمٝم٤م ومّمغم طَمْرسَم٦ًم، يديف سملم

 ([3/333) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]



 313 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمًؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

 الدابة إىل الصالة

 يم٤مٟم٧م وًمق اًمداسم٦م إمم اًمّمالة ودمقز: 66 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 

 .مجال

 وهذا. »إًمٞمٝم٤م ومٞمّمكم راطمٚمتف، َيْٕمِرُض  يم٤من  وأطمٞم٤مٟم٤مً : اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 .شقمٜمٝم٤م هنك وم٢مٟمف 6 اإلسمؾ أقمٓم٤من ذم اًمّمالة ظمالف

 اًمراء، وشمِمديد اًمٞم٤مء سمْمؿ وروي اًمراء، ويمن اًمٞم٤مء سمٗمتح هق 6ش َيْٕمِرُض : »ىمقًمف 

 .اًم٘مٌٚم٦م وسملم سمٞمٜمف ُمٕمؽمو٦م جيٕمٚمٝم٤م: وُمٕمٜم٤مه
 سمخالف اًمٌٕمػم، سم٘مرب اًمّمالة وضمقاز احلٞمقان، إمم اًمّمالة ضمقاز قمغم دًمٞمؾ ومٗمٞمف

. ذًمؽ قمـ اًمٜمٝمل ذم اًمّمحٞمح٦م ًمألطم٤مدي٨م ُمٙمروه٦م6 وم٢مهن٤م اإلسمؾ، أقمٓم٤من ذم اًمّمالة

 .ًمٚمٜمقويش ُمًٚمؿ ذح» ذم يمذا
 ([3/334) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الرحؾ ممخرة إىل الصالة

 ووع إذا: »ي٘مقل ويم٤من آظمرشمف، إمم ومٞمّمكم ومٞمٕمدًمف، اًمَرطْمَؾ، ي٠مظمذ يم٤من وأطمٞم٤مٟم٤مً 

، اًمرطمؾ6 ُُم١ْمظِمَرة ُمثؾ يديف سملم أطمديمؿ  ش.ذًمؽ وراء َُمرَ  َُمـ ي٤ٌمزم وٓ ومٚمٞمّمؾ 
 اهلٛمزة ومتح ُمع اخل٤مء سمٗمتح: وي٘م٤مل. ؾم٤ميمٜم٦م ومهزة اخل٤مء ويمن اعمٞمؿ سمْمؿ: ُم١مظمرة

 هبٛمزة اًمرطمؾ6 آظمرة: وي٘م٤مل. اخل٤مء وختٗمٞمػ اهلٛمزة إؾمٙم٤من وُمع اخل٤مء، وشمِمديد

 .اًمرطمؾ آظمر ذم اًمذي اًمٕمقد: وهل ًمٖم٤مت6 أرسمع ومٝمذه. اخل٤مء ويمن ممدودة
 اًمًؽمة أىمؾ أن وسمٞم٤من اعمّمكم، يدي سملم اًمًؽمة إمم اًمٜمدب احلدي٨م هذا وذم

 ...ذراع صمٚمثل ٟمحق وهق اًمذراع، قمٔمؿ ىمدر وهل اًمرطمؾ، ُم١مظمرة

 يدي سملم اخلط أن قمغم احلدي٨م هبذا شمٕم٤ممم اهلل رمحف قمٞم٤مض اًم٘م٤ميض واؾمتدل

 اهلل رمحف طمٜمٌؾ سمـ أمحد سمف وأظمذ طمدي٨م، سمف ضم٤مء ىمد يم٤من وإن: ىم٤مل يٙمٗمل6 ٓ اعمّمكم



ؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   316   اًًم

 رواه اخلط وطمدي٨م: »ىم٤مل صمؿش. ُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي ذيمره. وٕمٞمػ ومٝمق شمٕم٤ممم6

 .شواوٓمراب وٕمػ وومٞمف داود، أبق
 قمغم اٟمت٘مدٟم٤مه ومٞمام ُمٗمّمالً  وٕمٗمف سمٞمٜم٤م وىمد اهلل، رمحف اًمٜمقوي ىم٤مل يمام وهق: ىمٚم٧م

 اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت» ذم ذًمؽ ُمـ ؿمٞمئ٤مً  وذيمرٟم٤م. هٜم٤مك ومٚمػماضمعش. 55» رىمؿش اًمت٤مج» يمت٤مب

 ش.3/41ش »اجلٞم٤مد

 ([3/335) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 صجرة إىل الصالة

 :66وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 

 .ؿمجرة إمم.. اًمّمالة ودمقز

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 .ؿمجرة إمم - ُمرة - وصغم

 ([3/361) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 السسة مـ بدالً  اخلط مرشوعقة عدم

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 صغم إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص اًم٘م٤مؾمؿ أبق ىم٤مل: ىم٤مل هريرة أيب وقمـ: »- 3 رىمؿ حت٧م ىمقًمف 

 ُمـ يٙمـ مل وم٢من قمّم٤م ومٚمٞمٜمّم٥م ؿمٞمئ٤م جيد مل وم٢من ؿمٞمئ٤م وضمٝمف شمٚم٘م٤مء ومٚمٞمجٕمؾ أطمديمؿ

 طم٤ٌمن واسمـ داود وأبق أمحد رواهش. يديف سملم ُمر ُم٤م ييه وٓ ظمٓم٤م ومٚمٞمخط قمّم٤م

 هذا ذم احلدي٨م هبذا سم٠مس ٓ: اًمٌٞمٝم٘مل وىم٤مل اعمديٜمل واسمـ أمحد صححف يمام وصححف

 ش.اهلل ؿم٤مء إن احلٙمؿ



 311 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمًؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

 وم٘مد اعم١مًمػ ذيمرهؿ ُمـ صححف وإن يّمح ٓ اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ احلدي٨م: ىمٚم٧م

 قمٜمف اًمرواي٦م اظمتٚمٗم٧م ىمد وأمحد ؾمٞمام وٓ طمج٦م وأىمقى قمددا أيمثر وهؿ همػمهؿ وٕمٗمف

 ذم وذيمرش. وٕمٞمػ اخلط: »ىم٤مل أنف قمٜمفش اًمتٝمذي٥م» ذم احل٤مومظ ٟم٘مؾ وم٘مد ومٞمف

 قمغم قم٘م٥م صمؿ اًمؼم قمٌد ٓسمـش آؾمتذيم٤مر» قمـ ٟم٘مال ًمف أمحد شمّمحٞمحش اًمتٚمخٞمص»

   ش.وهمػمهؿ واًمٌٖمقي واًمِم٤مومٕمل قمٞمٞمٜم٦م سمـ ؾمٗمٞم٤من وٕمٗمف إمم وأؿم٤مر: »سم٘مقًمف ذًمؽ

 اًمِم٤مومٕمل وىم٤مل. يث٧ٌم وٓ يّمح ٓ: اًمدارىمٓمٜمل وىم٤مل: »أجْم٤مش اًمتٝمذي٥م» وذم 

 صم٤مسم٧م طمدي٨م ذم ذًمؽ يٙمقن أن إٓ ظمٓم٤م يديف سملم اعمّمكم خيط وٓ: طمرُمٚم٦م ؾمٜمـ ذم

 ش.ومٞمتٌع

 اسمـ اعمت٠مظمريـ ُمـ ووٕمٗمفش. سم٤مـمؾ اخلطش: »اعمدوٟم٦م» ذم ُم٤مًمؽ وىم٤مل: ىمٚم٧م

 احلٙمؿ ُمـ متٜمٕم٤من قمٚمتلم ًمف ٕن احلؼ وهق وهمػمهؿ واًمٕمراىمل واًمٜمقوي اًمّمالح

 إًمٞمف ذه٥م يمام آوٓمراب وٟمٗمل واجلٝم٤مًم٦م آوٓمراب ومه٤م صحتف قمـ ومْمال سمحًٜمف

م سمٚمقغ» ذم احل٤مومظ  طملم قمٜمٝم٤م ذهؾ ومٙم٠منف خيٗمك ٓ يمام اجلٝم٤مًم٦م اٟمتٗم٤مء ُمٜمف يٚمزم ٓش اعمرا

 حمٛمد سمـ قمٛمرو أيب راويٞمف سمجٝم٤مًم٦مش اًمت٘مري٥م» ذم هق اقمؽمف وم٘مد وإٓ احلدي٨م طمًـ

 .اهلل قمّمٛمف ُمـ واعمٕمّمقم طمري٨م وضمده طمري٨م سمـ

 ذم وٕمٗمقه اًمذيـ اًمٕمٚمامء أىمقال وذيمرت احلدي٨م قمٚمتل ذم اًم٘مقل ومّمٚم٧م وىمد

 اًمِم٤مذ ًمٚمحدي٨م سمف اًمّمالح اسمـ متثٞمؾ ُم٣م وىمد 313 رىمؿش داود أيب ؾمٜمـ وٕمٞمػ»

 .إومم اًم٘م٤مقمدة ومراضمع اعم٘مدُم٦م ذم

 طمٞم٨م احلدي٨م شمْمٕمٞمػ إمم ًمٓمٞمٗم٦م إؿم٤مرة اعم١مًمػ ٟم٘مٚمف اًمذي اًمٌٞمٝم٘مل ىمقل وذم

 ش.احلٙمؿ هذا ذم» سمـش سمف سم٠مس ٓ: »ىمقًمف ىمٞمد

 ويم٠من ومٞمٝم٤م سم٤محلدي٨م سم٠مس ومال إقمامل ومْم٤مئؾ ذم احلدي٨م أن إمم يذه٥م ومٙم٠منف

 مل وإن ٕنف اخلط اؾمتح٤ٌمب اعمخت٤مرش: »اعمجٛمقع» ذم ىمقًمف ذم اًمٜمقوي ُمًتٜمد هق هذا

 اًمٕمٛمؾ قمغم اًمٕمٚمامء اشمٗم٤مق ىمدُمٜم٤م وىمد ًمٚمٛمّمكم طمريؿ حتّمٞمؾ ومٗمٞمف احلدي٨م يث٧ٌم

 ومْم٤مئؾ ٟمحق ُمـ وهذا واحلرام احلالل دون إقمامل ومْم٤مئؾ ذم اًمْمٕمٞمػ سم٤محلدي٨م

   ش.إقمامل



ؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   310   اًًم

 وم٢مٟمفش اًمتٝمذي٥م» قمـ اعمٜم٘مقل اًمِم٤مومٕمل ىمقل اًمٌٞمٝم٘مل وقمغم قمٚمٞمف ويرد: ىمٚم٧م 

 يدل وهذا احلدي٨م يث٧ٌم أن إٓ اخلط ُمنموقمٞم٦م يرى ٓ قمٜمف اهلل ريض سم٠منف سيح

 :أُمريـ أطمد قمغم

 اًمٔم٤مهر هق وهذا إطمٙم٤مم ذم سمؾ إقمامل ومْم٤مئؾ ذم ًمٞمس احلدي٨م أن يرى أنف إُم٤م

 .يمالُمف ُمـ

 احلؼ هق وهذا إقمامل ومْم٤مئؾ ذم اًمْمٕمٞمػ سم٤محلدي٨م اًمٕمٛمؾ يرى ٓ أنف وإُم٤م

 ش.اعم٘مدُم٦م» ذم ذًمؽ سمٞمٜم٧م وىمد ومٞمف ؿمؽ ٓ اًمذي

 ([111) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 عصا جيد مل إذا لؾسسة اخلط مرشوعقة عدم

 َوْصِػ  قمـ ؾمئؾ -اهلل رمحف طمٜمٌؾ اسمـ: يٕمٜمل -أمحد وؾمٛمٕم٧م: »داود أبق ىم٤مل

 ش.اهلالل ُمثؾ قمرو٤ًم6 هٙمذا: وم٘م٤مل ُمرة؟ همػم اخلط  

 [: األلباين قال]

: ىم٤مل صمؿ هذا، سمٜمحق( 00 ص) أجْم٤م( أمحد اإلُم٤مم ُم٤ًمئؾ) يمت٤مب ذم اعمّمٜمػ أورده

 سمرأؾمف6 أؿم٤مر -سمٕمْمٝمؿ ىم٤مل: وم٘م٤مل اخلط؟ قمـ ؾمئؾ أطمرى ُمره -أمحد: يٕمٜمل -وؾمٛمٕمتف)

 (.اهلالل ُمثؾ ومٕمٓمػ سم٤مًمٕمرض: يٕمٜمل هٙمذا،: سمٕمْمٝمؿ وىم٤مل -سم٤مًمٓمقل: يٕمٜمل

 طم٤مضم٦م ومال 6-أظمر اًمٙمت٤مب ذم ومّمٚمٜم٤مه يمام -يث٧ٌم مل احلدي٨م أن دام وُم٤م: ىمٚم٧م

 .اخلط يمٞمٗمٞم٦م ُمٕمروم٦م إمم

 سملم اعمّمكم خيط وٓ:  )اًمٌَقْيٓمل يمت٤مب ذم وم٘م٤مل اجلديد، ذم اًمِم٤مومٕمل ىمقل واحلؼ

( ؾمٜمٜمف) ذم اًمٌٞمٝم٘مل ٟم٘مٚمف(. ومٞمتٌع صم٤مسم٧م طمدي٨م ذًمؽ ذم يٙمقن أن إٓ ظمٓم٤م، يديف

 (.636/ 1) داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح(. 6/633)

 (636/ 1  داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح)
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 عصا جيد مل إذا لؾسسة اخلط مرشوعقة عدم

: هريرة أيب قمـ حيدث طمرْيث٤مً  ضمدهُ  ؾمٛمع أنف: طُمرْي٨ٍم  سمـ حمٛمد سمـ قمٛمرو أيب قمـ

 جيِْد6 مل وم٢من ؿمٞمئ٤ًم، وضْمِٝمفِ  شمِْٚم٘م٤مء ومٚمٞمجٕمْؾ  أطمديمؿ6 صغّم  إذا: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن

هُ  ٓ صمؿ ظمّٓم٤ًم، ومْٚمٞمخطّ  قمّم٤ًم6 ُمٕمف يٙمـ مل وم٢من قمّم٤ًم، ومٚمٞمٜمّم٥م  ش. أُم٤مُمفُ  ُمرّ  ُم٤م يُيُّ

 وضمده طمري٨م سمـ حمٛمد سمـ قمٛمرو أيب ضمٝم٤مًم٦م: قمٚمت٤من وًمف وٕمٞمػ، إؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م»

سم٤مً  إؾمٜم٤مده ذم وآوٓمراب. طُمرْي٨م  يّمح ٓ: »اًمدارىمٓمٜمل ىم٤مل وًمذًمؽ. ؿمديداً  اوٓمرا

 هق: وهمػمه اًمٌٖمقي ىم٤مل يث٧ٌم، مل: »اًمٜمقوي وىم٤ملش. وٕمٞمػ: »أمحد وىم٤ملش. يث٧ٌم وٓ

ش. وهمػمهؿ واًمٌٞمٝم٘مل واًمِم٤مومٕمل قمٞمٞمٜم٦م اسمـ ؾمٗمٞم٤من شمْمٕمٞمٗمف إمم وأؿم٤مر وٕمٞمػ، طمدي٨م

سمف وضمقه وُمـ. واًمٕمراىمل اًمّمالح اسمـ أجْم٤مً  ووٕمٗمف  ش.أشمٞم٦م اًمرواي٦م اوٓمرا

ه قمـ طُمرْي٨ِم  سمـ قمٛمرو سمـ حمٛمد أيب وقمـ  -قُمْذرة سمٜمل ُمـ رضًمؾٍ  -طُمرْي٨م ضمد 

 . اخلط طمدي٨م ومذيمر... ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًم٘م٤مؾمؿ أيب قمـ هريرة أيب قمـ

  وإمم شمْمٕمٞمٗمف إمم اعمّمٜمػ أؿم٤مر وىمد. ىمٌٚمف ؾمٌؼ ح٤م وٕمٞمػ6 إؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م»

: ؾمٗمٞم٤من ىم٤مل: احلدي٨م سم٢مؾمٜم٤مد ُمتّمؾ وهق سم٘مقًمف، إؾمٜم٤مده ذم اًمذي آوٓمراب سمٕمض

 سمـ قمكم: يٕمٜمل - ىم٤مل. اًمقضمف هذا ُمـ إٓ جيئ ومل احلدي٨م، هذا سمف ٟمُِمد ؿمٞمئ٤مً  ٟمجد مل

 أب٤م إٓ أطمٗمظ ُم٤م: ىم٤مل صمؿ ؾم٤مقم٦ًم، ومتٗمّٙمر ومٞمف؟ خيتٚمٗمقن إهنؿ: ًمًٗمٞم٤من ىمٚم٧م: -اعمديٜمل

  هذا ومٓمٚم٥م أُمٞم٦م، سمـ إؾمامقمٞمؾ ُم٤مت سمٕمدُم٤م رضمؾ هٜم٤م ىمِدم: ؾمٗمٞم٤من ىم٤مل. قمٛمرو سمـ حمٛمد

 ش.قمٚمٞمف ومُخٚمِط قمٜمف؟ وم٠ًمخف وضمده، طمتك حمٛمد، أب٤م اًمِمٞمخ

  ؾمٞمام ٓ طمًـ6 همػمش! طمًـ هق سمؾ: »-ؾمٌؼ ومٞمام -احل٤مومظ ىمقل أن ٟمرى وًمذًمؽ

  ذم ٟمٗمًف هق ذيمر وىمد ؾمٚمػ6 يمام إئٛم٦م ُمـ اعمت٘مدُملم ُمـ مج٤مقم٦م قم٤مروف وىمد

 ش.وٕمٞمػ اخلط: »ىم٤مل أنف أمحد قمـش  اًمتٝمذي٥م»

 ش:طمرُمٚم٦م ؾمٜمـ»  ذم اًمِم٤مومٕمل وىم٤ملش. يث٧ٌم وٓ يّمح ٓ:  »اًمدارىمٓمٜمل وىم٤مل 
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 . ـه. أش ومٞمُتٌّع صم٤مسم٧م طمدي٨م ذم ذًمؽ يٙمقن أن إٓ ظمٓم٤ًم6 يديف سملم اعمّمكم خيط وٓ» 

 ش.3/331ش »اعمدوٟم٦م» ذم يمذاش. سم٤مـمؾ اخلط: »ُم٤مًمؽ وىم٤مل

ش اعمجٛمقع» ذم ىم٤مل طمٞم٨م اًمٜمقوي6 قمغم رد هذا اًمِم٤مومٕمل ىمقل وذم: ىمٚم٧م

  حتّمٞمؾ ومٗمٞمف احلدي٨م6 يث٧ٌم مل وإن ٕنف اخلط6 اؾمتح٤ٌمب واعمخت٤مرش: »1/604»

 . ًمٚمٛمّمكم طمريؿ

 -إقمامل ومْم٤مئؾ ذم اًمْمٕمٞمػ سم٤محلدي٨م اًمٕمٛمؾ قمغم اًمٕمٚمامء اشمٗم٤مق ىمدُمٜم٤م وىمد

 ُمـ ٟمٔمر ىم٤مًمف وومٞمام: ىمٚم٧مش!! إقمامل ومْم٤مئؾ ٟمحق ُمـ وهذا ،-واحلرام احلالل دون

 :وضمٝملم

 وم٢من همري٥م6 أُمر وهذا! احلدي٨م سمْمٕمػ اقمؽماومف ُمع اخلط، اؾمتح٤ٌمسمف :األول

 ٓ اًمْمٕمٞمػ واحلدي٨م احلج٦م،  سمف شم٘مقم دًمٞمؾ ُمـ ًمف سمد ٓ ذقمل، طمٙمؿ آؾمتح٤ٌمب

 أن إٓ اخلط ُمنموقمٞم٦م قمدم إمم إُم٤مُمف ذه٥م أن ضمرم ومال. ذقمل طمٙمؿ أي سمف يث٧ٌم

 .احلؼ أص٤مب ًمٙم٤من ذًمؽ6 ذم إُم٤مُمف شمٌع أنف ومٚمق. احلدي٨م يث٧ٌم

 اًم٘مديؿ، ذم اًمِم٤مومٕمل ُمذه٥م يم٤من اًمٜمقوي إًمٞمف ذه٥م ُم٤م أن اًمٕمٚمؿ ُمع هذا6 اىمقل

 احلدي٨م، وٕمػ ًمف فمٝمر طملم وذًمؽ آٟمٗم٤ًم، قمٜمف ٟم٘مٚمٜم٤مه ُم٤م إمم اجلديد ذم قمٜمف رضمع صمؿ

 .اًمٌٞمٝم٘مل ذًمؽ إمم أؿم٤مر يمام

 همػم وهذا! اًمْمٕمٞمػ سم٤محلدي٨م اًمٕمٛمؾ قمغم اًمٕمٚمامء اشمٗم٤مق ٟمْ٘مٚمف: اآلخر والقجف

 ذم اًم٘م٤مؾمٛمل اًمِمٞمخ ذيمره٤م أىمقال، صمالصم٦م قمغم ومٞمٝم٤م خمتٚمػ اعم٠ًمخ٦م وم٢من صحٞمح6

 ُمٓمٚم٘م٤ًم، سمف يٕمٛمؾ ٓ أنف: -أْوٓه٤م قمٜمدي وهل -أوٓه٤مش 50 صش »اًمتحدي٨م ىمقاقمد»

 سمـ حيٞمك قمـش إثر قمٞمقن» ذم اًمٜم٤مس ؾمٞمد اسمـ طمٙم٤مه اًمٗمْم٤مئؾ، ذم وٓ إطمٙم٤مم ذم ٓ

 سح يمام طمزم، اسمـ ُمذه٥م وهق. اًمٕمريب سمـ سمٙمر ٕيبش اعمٖمٞم٨م ومتح» ذم وٟمًٌف ُمٕملم،

 ش. 3/312ش »إطمٙم٤مم أصقل ذم اإلطمٙم٤مم: »ُمٜمٝم٤م يمتٌف، ذم سمف

 إٓ يٗمٞمد ٓ اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م أن قمغم مجٞمٕم٤مً  اشمٗم٘مقا  وىمد سمف، اًمٕمٛمؾ جيقز ويمٞمػ

 اهلل ٟمٕمك وىمد! ؟ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمِمٝم٤مدة احلدي٨م أيمذب وهق -اعمرضمقح واًمٔمـ -اًمٔمـ
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 هتقى وُم٤م اًمٔمـ إٓ يتٌٕمقن إنْ : ▬وم٘م٤مل سم٤مًمٔمـ، قمٛمٚمٝمؿ ىمٌٚمٜم٤م ىمقم قمغم شمٕم٤ممم

ـَ : ▬شمٕم٤ممم وىم٤مل ،♂إنٗمس ـَ َٓ ُيْٖمٜمِل ُِم  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل هنك وًمذًمؽ♂ احْلَؼ  ؿَمٞمْئ٤ًمَوإَِن اًمَٔم

 ُم٤م إٓ قمٜم ل احلدي٨م اشم٘مقا » :وم٘م٤مل سمّمحتف6 اًمٕمٚمؿ سمٕمد إٓ قمٜمف احلدي٨م رواي٦م قمـ أُمتف

! روايتف؟ قمـ هن٤مهؿ وىمد صحتف، يٕمرومقا  أن ىمٌؾ سمف اًمٕمٛمؾ هلؿ أومٞمجٞمزش. قمٚمٛمتؿ

 .اعم٘مدُم٦م ذم ذًمؽ ذم اًم٘مقل شمٗمّمٞمؾ ُم٣م وىمد خيٗمك، ٓ سملم وهذا. ٓ! مهللا

 إُمر ومٞمف ٕن إطمٙم٤مم6 ذم هق سمؾ اًمٗمْم٤مئؾ، ُمـ ًمٞمس اًم٤ٌمب طمدي٨م أن قمغم 

 . هٜم٤م ىمريٜم٦م وٓ اًم٘مريٜم٦م، قمدم قمٜمد اًمقضمقب يٗمٞمد وهق سم٤مخلط،

: -شم٘مدم يمام -وم٘م٤مل قم٤ٌمرشمف، ذم وم٤مطمت٤مط ذيمرٟم٤م، ُم٤م ٓطمظ اهلل رمحف اًمٜمقوي ويم٠من

 قمزا  أن سمٕمد -ش 1/602» اًمٜمقوي وىم٤مل هذا6ش! إقمامل ومْم٤مئؾ ٟمحق ُمـ وهذا»

 وروى وٕمٞمػ، طمدي٨م هق: وهمػمه اًمٌٖمقي ىم٤مل: »-ُم٤مضمف واسمـ ًمٚمٛمّمٜمػ احلدي٨م

 اًمِم٤مومٕمل شمْمٕمٞمٗمف إمم وأؿم٤مر شمْمٕمٞمٗمف، قمٞمٞمٜم٦م سمـ ؾمٗمٞم٤من قمـش ؾمٜمٜمف» ذم داود أبق

 ش.وهمػممه٤م واًمٌٞمٝم٘مل

 ذم ىم٤مل أنف اًمؼم، قمٌد اسمـ قمـ وهمػمه اًمؽميمامين اسمـ ٟم٘مٚمف ُم٤م وأُم٤م: ىمٚم٧م

 أدري ومالش! احلدي٨م هذا يّمحح٤من اعمديٜمل واسمـ طمٜمٌؾ اسمـ يم٤منش: »آؾمتذيم٤مر»

 أمحد قمـ اخلالل قمـ احل٤مومظ ٟم٘مؾ وىمد ؾمٞمام وٓ واًمثٌقت، اًمّمح٦م ُمـ ُم٘مداره

 .-ؾمٌؼ يمام -شمْمٕمٞمٗمف

 ُم٤م: ُمٜمٝمام واًمّمحٞمح ىمقٓن، ومٞمف ٕمحد ومٞمٙمقن ،شآؾمتذيم٤مر» ذم ُم٤م صح وم٢من

 صححف احل٤ميمؿ أن سمٕمْمٝمؿ قمـ هق ٟم٘مؾ وىمد. اًمٕمراىمل احل٤مومظ قمـ ٟم٘مٚمٜم٤مه ح٤م ؾمٌؼ،

 .أقمٚمؿ واهلل! ومٞمف احلدي٨م أضمد مل وم٢مين 6شاعمًتدرك» يمت٤مسمف همػم ذم ذًمؽ وًمٕمؾ أجْم٤ًم،

 ذم -ش 3/332ش »اًمت٤مج» ص٤مطم٥م ىمقل أن شمٕمٚمؿ اًمتح٘مٞمؼ6 ُمـ ؾمٌؼ ومم٤م

 ذًمؽ ضم٤مءه وإٟمام أجْم٤ًم6 صحٞمح همػمش! صحٞمح سمًٜمد وأمحد داود أبق رواه:»-احلدي٨م

 ُمـ وٓ ؿم٠منف ُمـ ذًمؽ وًمٞمس إؾمٜم٤مده، ذم اًمٜمٔمر دون ًمف، اعمّمححلم سمٕمض شم٘مٚمٞمده ُمـ

 !وشمدىمٞمؼ إُمٕم٤من دراؾم٦م هذا يمت٤مسمف درس عمـ ضمٚمٞم٤مً  ذًمؽ يتٌلم يمام صٜم٤مقمتف،

 (605-602/ 5  داود أيب ؾمٜمـ وٕمٞمػ)
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 السسة ارتػاع قدر

 اًمرطمؾ، ُم١مظمرة ارشمٗم٤مع  هل هؾ اًمًؽمة، إمم اًمّمالة قمٜمدٟم٤م ؿمٞمخ ي٤م :مداخؾة

 جيزئ؟ ُم٤م اًمرطمؾ ُم١مظمرة قمـ ٟم٘مص إذا هؾ: يٕمٜمل

 قمرف ذم حمدود طمد هل٤م ًمٞمس اًمرطمؾ ُم١مظمرة ٕن ُمرشمٗمًٕم٤م6 يٙمقن أن اعمٝمؿ :الشقخ

 ٓ اًمرطمؾ ُم١مظمرة ُمثؾ: يٕمٜمل ذًمؽ ٟمحق ؿمٞمًئ٤م، شم٘مٍم وىمد ؿمٞمًئ٤م شمٓمقل وم٘مد اًمٕمرب،

 ًمديٙمؿ؟ هذا ُمٕمروف اًمٜمقاطمل، يمؾ ُمـ اعمامصمٚم٦م ذقمٞم٦م سمّمقرة دائاًم  اعمامصمٚم٦م شمٕمٜمل

 .ُمٝمؿ ًمٞمس ُمٜمف، أيمثر.. ُمٜمف أرومع ؿمؼميـ..ؿمؼم اًمرطمؾ ُم١مظمرة

 ؿمامل؟ أو يٛملم أو صٛمًدا هل٤م يّمٛمد اًمًؽمة :مداخؾة

ش ي٤ًمًرا أو يٛمٞمٜم٤ًم وإٟمام صٛمًدا إًمٞمٝم٤م يّمٛمد ٓ يم٤من: »ي٘مقل اًمذي احلدي٨م :الشقخ

 .وٕمٞمػ طمدي٨م

 (11:12:10( /2) راسمغ ومت٤موى)

 اخلط وحديث وعرضفا السسة ضقل 

 ُمـ ُمٗمتقطم٤مً  يم٤من إذا اًمٌمء أو اخلط، جيزئ وهؾ اًمًؽمة، ـمقل قمـ ُم٤مذا :السائؾ

 أؾمٗمؾ؟

 إُمقر ذم اًمّمالة ي٘مٓمع ُم٤م طمدي٨م ذم إًمٞمف اإلؿم٤مرة ضم٤مء اًمًؽمة ـمقل :الشقخ

 ُم١مظمرةش اًمرطمؾ ُم١مظمرة ُمثؾ يديف سملم يٙمـ مل إذا» اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق اًمثالصم٦م،

 .اًمٌٕمػم رطمؾ اًمرطمؾ،

 اًمٕمّم٤مة وهل اًمرطمؾ، سمٛم١مظمرة إقم٤مضمؿ ُمـ َأْدَرى اًمٌٕمران، أهؾ اًمٕمرب وأنتؿ 

 وهل ذًمؽ، وٟمحق وُمت٤مقمف زاده اًمرايم٥م قمٚمٞمٝم٤م وُيَٕمّٚمؼ اًمرطمؾ، ُم١مظمرة ذم شمٙمقن اًمتل

 .ـم٤مًم٧م إن ؿمؼميـ وٟمّمػ، ؿمؼم ٟمحق شمٙمقن اًمٕم٤مدة ذم



 315 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمًؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

 اًمًاميم٦م طمٞم٨م ُمـ أُم٤م اًمٓمقل، طمٞم٨م ُمـ اًمًؽمة، شمٙمقن أن يٜمٌٖمل هذا ومٜمحق 

 .ؾمؽمة ومٝمق أرومع أو يمٝمذا قمٛمقداً  أو رومٞمٕم٤مً  ؾمٝمامً  يم٤من وًمق طمد، هٜم٤مك ومٚمٞمس

 هذا ُمثؾ ذم أىمقل يمام ومٝمق أظمػماً، قمٜمف اًم١ًمال ضم٤مء اًمذي اخلط طمدي٨م أُم٤م 

 .سمخط قمٚمٞمف ُميوب وٕمٞمػ، طمدي٨م إٟمف اًم١ًمال،

 ُم١مظمرة ُمثؾ يديف سملم يٙمـ مل إذا: »وُمٜمٝم٤م اًمّمحٞمح٦م، إطم٤مدي٨م ُيَٕم٤مِرض وم٢مٟمف 

 ومٝمؾ ؾمؽمة، هٜم٤مك جيد ومل اًمّمحراء ذم يم٤من وإذا: وي٘مقل أطمد يتٙمٚمػ وٓش اًمرطمؾ

 .ظَمٓم٤ًّم خيط

 أن سمد وٓ اًم٘مٛمر، ؾمٓمح قمغم طمتك شمتح٘مؼ ىَمّٚمام ومروٞم٦م، أقمٚمؿ واهلل هذه: ٟم٘مقل 

 صخره وإُم٤م صٖمػمه، ٟمٌت٦م أُم٤م إًمٞمف، يتقضمف أن اإلٟم٤ًمن يٛمٙمـ ُمرشمٗمع، رء هٜم٤مك يٙمقن

 .رء أّي  وإُم٤م ٟم٤مشمئ٦م،

٤مومر اًمتل اًمّمحراء أن ٟمتّمقر وم٠من  ًَ  أن إٓ ؾمؽمة جيدون ٓ ومٞمٝم٤م، اًمٜم٤مس ُي

: وٟم٘مقل اجلقاب، ذم ٟمتقؾمع وًمٙمٜمٜم٤م هذا، ٟمتّمقر ٓ ومٜمحـ ظمٓم٤ًم، أجدهيؿ سملم َيـُخٓمُّقن

 جيقز وٓ ضمديد، شمنميع ومٞمف سم٤مخلط اًم٘مقل ٕن ظمط6 ومال ذًمؽ ُمـ رء وىمع إن

ع أن ًمٚمٛمًٚمؿ  .ورؾمقًمف اهلل قمـ سم٤مًمٜم٘مؾ إٓ اهلل، ديـ ذم ُينْمَ

ؼ ُم٤م اًمًؽمة ُمـ هٜم٤مك يٙمـ مل وإذا   ُيَٙمّٚمػ ٓ: ٟم٘مقل طمٞمٜمذاك اًمٜمٌقي، إُمر حُيَ٘م 

 .وؾمٕمٝم٤م إٓ ٟمٗم٤ًمً  اهلل

 وم٢مذا ضمٜم٥م، ومٕمغم شمًتٓمع مل وم٤من وم٘م٤مقمدًا، شمًتٓمع مل وم٢من ىم٤مئامً  َصؾ  : اًمٕم٤مُم٦م اًم٘م٤مقمدة 

ؾ أن اؾمتٓمٕم٧م ُم٤م  قمغم اخلط وهق ذهٜمؽ، ُمـ ؾمؽمة ختؽمع ومال اًمنمقمٞم٦م، اًمًؽمة حُتَّم 

 .ضمقايب هذا إرض،

 اًمرُمؾ؟ ُمـ يَمْقُمف ُيَٙمّقم ُم٤م :السائؾ

 .رُمؾ ذم ُم٤م ًمؽ ي٘مؾ ىمد ممٙمـ، :الشقخ

 ؿمؼم واعم٤ًموم٦م اًمًجقد أؾمتٓمٞمع يمٞمػ ي٘مقل قمٚمٞمف، أؿمٙمؾ واطمد ـم٥م :السائؾ

 .وٟمّمػ



ؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   321   اًًم

 ىمٚمٜم٤م ٟمحـ وٟمّمػ، ؿمؼم واعم٤ًموم٦م اًمًجقد أؾمتٓمٞمع يمٞمػ ي٘مقل ؾم٤مئؾ :الشقخ

 .ؾمؽمشمف وسملم ىمٞم٤مُمف سملم ًمٞمس ؾمجقده، ُمقوع أي اًمٜمٌل، ُمّمغم سملم

 وصغم اًمٗمتح، همزوة ذم اًمٙمٕم٦ٌم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل دظمؾ ح٤م: ٟم٘مقل وأن 

 سملم يم٤من: اخلٓم٤مب اسمـ قمٛمر اسمـ اهلل قمٌد قمٜمف ذًمؽ وٟم٘مؾ سمالل ىم٤مل ريمٕمتلم، 

 ىمٞم٤مُمف سملم ىمٚمٜم٤م ُم٤م ومٜمحـ اًم٤ًمئؾ، ومٚمَٞمْٓمَٛمِئـ أذرع، صمالصم٦م اًمٙمٕم٦ٌم ضمدار وسملم اًمرؾمقل

 ؾمؽمشمف وسملم رأؾمف سملم أي ؾمجقده، ُمقوع سملم وإٟمام ٓ، وٟمّمػ ؿمؼم ؾمؽمشمف وسملم

 .أذرع صمالصم٦م ومٜمحق اًمًؽمة سملم و ىمٞم٤مُمف سملم أُم٤م وٟمّمػ، ؿمؼم ٟمحق

 ( 11: 60: 30/   155/  واًمٜمقر اهلدى) 

 اخلط حديث ضعػ

 أطمديمؿ صغم ًمق: »طمدي٨م وٕمٗمتؿ اجل٤مُمع وٕمٞمػ ذم: هٜم٤م ي٘مقل :مداخؾة

 ومٚمٞمخط قمّم٤م ُمٕمف يٙمـ مل وم٢من قمّم٤مه، ومٚمٞمٜمّم٥م جيد مل وم٢من ؿمٞمًئ٤م، وضمٝمف شمٚم٘م٤مء ومٚمٞمجٕمؾ

 هق ومام..إؾمٜم٤مده طمجر اسمـ احل٤مومظ طمًـ وىمدش أُم٤مُمف ُمر ُم٤م ييه ٓ صمؿ ظمًٓم٤م يديف سملم

 ؟..شمْمٕمٞمٗمٙمؿ ؾم٥ٌم

 سمـ حمٛمد سمـ قمٛمرو حمٛمد أبق... طمري٨م سمـ قمٛمرو حمٛمد أبق ؾمٜمده ذم: مالحظة

 .طمريش سمـ قمٛمرو

 ؾمٜم٦م أرسمٕملم ٟمحق ىمدياًم  داود أيب ؾمٜمـ سمتخري٩م سمدأن٤م طمٞمٜمام أذيمر ومٞمام ٟمحـ :الشقخ

 أيب وٕمٞمػ وأظمر داود، أيب صحٞمح أطمدمه٤م يمت٤مسملم، أضمٕمٚمف أن ًمٜمٗمز ظمٓمٓم٧م

 احلدي٨م، هذا يب ومٛمر ضمًدا، ُمقضمز سمتّمحٞمح طمديًث٤م فمٝمر اًمذي اًمت٘مًٞمؿ هذا قمغم داود

 ٟم٘مؾ اًمذي آوٓمراب: إومم اًمٕمٚم٦م: قمٚمتلم احلدي٨م هذا ذم أن[ ذايمريت] ذم واًمذي

 رواشمف، سمٕمض ضمٝم٤مًم٦م: إظمرى واًمٕمٚم٦م طمجر، اسمـ احل٤مومظ يمالم ُمـ ٟمٗمٞمف اًم٤ًمئؾ

 قمٚمامء ُمـ يمثػم وٕمٗمف وىمد إؾمٜم٤مده، يّمح ٓ احلدي٨م هذا سم٠من يقُمئذ وم٤مـمٛم٠منٜم٧م

ه واًمذي ىمٌكم، ُمـ احلدي٨م  ُمثؾ قمـ اإلقمراض هق واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف هديف ُمـ ٟمرا



 323 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمًؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

 صالة إمم ظمروضمف طمدي٨م ذم يمام أنف ملسو هيلع هللا ىلص أومٕم٤مًمف ُمـ ضم٤مء وم٘مد قمٛمٚمًٞم٤م، احلدي٨م هذا

 ذم يمام يّمكم يم٤من ومت٤مرة ظمًٓم٤م، خيط وٓ سم٤مًمٕمٜمزة، اعمًٛمك اًمٕمّم٤م ًمف يٜمّم٥م يم٤من اًمٕمٞمد

 إمم يّمكم أو إًمٞمف، ومٞمّمكم اًمٌٕمػم رطمؾ يٕمدل وشم٤مرةً  ؿمجرة، إمم اًمٙمؼمى سمدر وىمٕم٦م

 طمدي٨م احلدي٨م هلذا قمٛمكم أثر أي هٜم٤مك وًمٞمس ُمًجده، ذم ذًمؽ يم٤من يمام ضمدار

 اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمٗمٝمقم خي٤مًمػ هق سمؾ اخلط،

 إذا: »إىمؾ قمغم ُمٕمٜم٤مه ُم٤م أو ًمٗمٔمف ُم٤م ومٞمف ىم٤مل اًمذي قمٜمف اهلل ريض ذر أيب يمحدي٨م

 واحلامر اعمرأة صالشمف ي٘مٓمع اًمرطمؾ ُم١مظمرة ُمثؾ يديف سملم وًمٞمس أطمديمؿ صغم

 ش.إؾمقد واًمٙمٚم٥م

 ُم١مظمرة ُمثؾ شمٙمقن هل إٟمام اًمّمالة ىمٓمع متٜمع واًمتل اعمنموقم٦م اًمًؽمة: وم٢مًذا

 اًمرطمؾ ُم١مظمرة شمٕمرومقن أنٙمؿ اعمٗمروض وأنتؿ وؿمؼميـ ؿمؼم سم٤مرشمٗم٤مع: أي اًمرطمؾ،

 يٕمٚمؼ اًمتل اًمٕمّم٤م هل اًمرطمؾ ومٛم١مظمرة ،إقم٤مضمؿ ٟمحـ أُمث٤مًمٜم٤م ُمـ أيمثر قمرسًم٤م سم٤مقمت٤ٌمريمؿ

 حيدد احلدي٨م هذا سمٛمٜمٓمقق ملسو هيلع هللا ىلص وم٤مًمرؾمقل ذًمؽ، وٟمحق وزاده ُمت٤مقمف مجٚمف رايم٥م قمٚمٞمٝم٤م

 ُمـ رء سمٛمرور شمٌٓمؾ هٜم٤م :أي صالشمف، شم٘مٓمع أن وسملم اعمّمكم سملم حتقل اًمتل اًمًؽمة

 احلدي٨م ومٛمٗمٝمقم احل٤مل، سمٓمٌٞمٕم٦م اًمرطمؾ ُم١مظمرة ومٚمٞمس اخلط أُم٤م اًمثالصم٦م، إنقاع هذه

 وُمٜمٓمقق ُمٜمٓمقق، قم٤مروف إذا إٓ إؾمئٚم٦م، سمٕمض قمـ اجلقاب ذم آٟمًٗم٤م ىمٚمٜم٤م يمام طمج٦م

 .اعمٗمٝمقم قمغم وًم٘مدُمٜم٤مه سمف ٕظمذٟم٤م صح ًمق اخلط طمدي٨م

 يتٓمٚم٥م اًمقاىمع ذم ومٝمذا احلدي٨م ذم اًمذي آوٓمراب طمجر اسمـ احل٤مومظ ٟمٗمل أُم٤م

 اٟمتٗمك، ىمد آوٓمراب أن أصحٞمح ًمٜمٜمٔمر أجديٜم٤م سملم اًمٓمرق اؾمتحْم٤مر ُمٜم٤م

 ُم٤م صح إن: أن أىمقل وٓ احل٤مومظ رأي صح إن وًمٙمـ ي٘مٞمٜم٤ًم، ُمقضمقد آوٓمراب

 يقصػ ًمٞمس احلدي٨م أن احل٤مومظ رأي صح إن: أىمقل سمؾ احل٤مومظ، قمـ ٟم٘مؾ

 قمٚمؿ ذم اعمذيمقر ُمـ ٕن ذًمؽ صحتف6 ذم ي٘مدح وصًٗم٤م يٕمٜمل وم٢مٟمام سم٤مٓوٓمراب

 ُمْمٓمرب أنف صح طمدي٨م ومٙمؾ احلدي٨م، قمٚمؾ ُمـ قمٚم٦م آوٓمراب أن اعمّمٓمٚمح

سًم٤م ُمْمٓمرسًم٤م احلدي٨م يٙمقن دائاًم  ًمٞمس وًمٙمـ اًمْمٕمٞمػ، احلدي٨م أىم٤ًمم ُمـ ومٝمق  اوٓمرا

 .ُمْمٓمرسم٦م سمقضمقه ومٕماًل  أطمٞم٤مًٟم٤م يرد احلدي٨م ٕن ذًمؽ احلدي٨م6 صح٦م ذم ي٘مدح



ؽم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   326   ة وأطمٙم٤مُمٝم٤ماًًم

 روايتف يت٘مـ مل اًمراوي أن قمغم يدل احلدي٨م قمٚمامء ي٘مقل يمام آوٓمراب ومٝمذا

 احلدي٨م هذا ـمرق اعمت٘مـ احل٤مومظ مجع إذا وًمٙمـ ُمتٜم٤ًم، وإُم٤م ؾمٜمًدا إُم٤م ًمٚمحدي٨م

 آوٓمراب6 وضمقه ُمـ وضمف قمغم وضمًٝم٤م يرضمح أن أطمٞم٤مًٟم٤م اعمٛمٙمـ ومٛمـ اعمْمٓمرب

 يٛمٙمـ ومل اعمْمٓمرسم٦م اًمرواي٤مت وضمقه شم٤ًموت اًمذي هق اعم١مصمر آوٓمراب ٕن

 روت اًمٓمرق أيمثر أن سمحٞم٨م اًمٕمٙمس يم٤من إذا أُم٤م اًمقضمقه، هذه ُمـ وضمف شمرضمٞمح

 شمؽمضمح احل٤مًم٦م هذه ومٗمل أومراد، ومٝمل إظمرى اًمقضمقه وسم٘مٞم٦م اًمقضمقه، هذه ُمـ وضمًٝم٤م

 اًمراضمح٦م هل إيمثريـ رواي٦م اًمرواي٦م هذه وشمٙمقن إىمٚملم، رواي٦م قمغم إيمثريـ رواي٦م

 يٕمٜمل سم٤مٓوٓمراب سم٤مًمٜمص احلدي٨م أرضمحٞم٦م جمرد هؾ وًمٙمـ اقمؽماض، ُمـ ُم٤مذا؟ ُمـ

: اجلقاب إىمؾ؟ قمغم احلًـ دائرة أو اًمّمح٦م دائرة ذم ودظمؾ اًمْمٕمػ ُمـ ٟمج٤م أنف

 اًمثٌقت دائرة ذم ومٞمدظمؾ اًمْمٕمػ ُمـ يٜمجق ىمد: أي وىمد، ىمد سمؾ[ ُمٓمٚمً٘م٤م] هذا ًمٞمس

 .ٓ وىمد صًح٦م أو طمًٜم٤ًم

 ُمٜمٝم٤م؟ اًمراضمح هق ُم٤م :الشقخ

 .أقمٚمؿ اهلل :مداخؾة

 .اًمٜم٘مٓم٦م هبذه... اعم١مًمػ: يٕمٜمل ٓ، :الشقخ

 :..ىم٤مل آظمر ُم١مًمػ هٜم٤مك ؿمديد، اوٓمراب وهذا: ىم٤مل اعم١مًمػ هذا :مداخؾة

 هذا وضمقه ُمـ وضمًٝم٤م يرضمح أن طم٤مول هؾ! ومٞمؽ اهلل سم٤مرك أظمل :الشقخ

 ٓ؟ أو اًمٙمثػم آوٓمراب

 .ٓ :مداخؾة

 .ومٞمف آوٓمراب: يٕمٜمل ضمًدا واوح وهذا :الشقخ

ًٓ  اًمّمالح اسمـ أورده وىمد: هٜم٤م ي٘مقل :مداخؾة  .وم٠مص٤مب ًمٚمٛمْمٓمرب ُمث٤م

 .ٟمٕمؿ :الشقخ

 .آوٓمراب سملم يقصمؼ أن طم٤مول اعم١مًمٗملم أطمد هٜم٤مك :مداخؾة
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 .مجٞمؾ :الشقخ

 قمٛمرو سمـ حمٛمد سمـ قمٛمرو حمٛمد أبق: اؾمٛمف هق واطمد هق هذا أن: وم٘م٤مل :مداخؾة

 إمم يٜم٥ًم وشم٤مًرة إبٕمد ضمده إمم يٜم٥ًم شم٤مًرة: ومٞم٘مقل طمري٨م، سمـ قمٛمرو سمـ حمٛمد سمـ

 .إىمرب ضمده

 .ممٙمـ :الشقخ

 قمـ طمري٨م سمـ قمٛمرو سمـ حمٛمد أيب قمـ اًمرواي٦م: ي٘مقل اًمقضمف هذا ومٛمـ :مداخؾة

 قمٛمرو سمـ حمٛمد سمـ قمٛمرو سمـ حمٛمد أيب قمـ: ي٘مقل وشم٤مًرة إبٕمد، ضمده قمـ ي٘مّمد ضمده

 حمٛمد سمـ قمٛمرو قمـ: يٕمٜمل ضمد؟ راسمع قمـ إبٕمد ضمده قمـ هذا يروي يمٞمػ أنف هذا

 .ذًمؽ سمٕمد اًمث٤مًم٨م.. أيب قمـ طمري٨م، سمـ قمٛمرو سمـ

 !هذه؟ واحل٤مًم٦م ُمتّماًل  يٙمقن ومٝمؾ :الشقخ

 .ىمٚمٜم٤م اًمذي هذا ٓ، ٓ :مداخؾة

 شمٕمٛمد هؾ! ـمٞم٥م.. ظم٤مـمري ذم أن٤م وم٤مًمذي: طم٤مل يمؾ قمغم هق، هذا :الشقخ

 ضمٝم٤مًم٦م؟ اإلؾمٜم٤مد هذا ذم أن اًمرضمؾ

ًٓ : ىم٤مل ٟمٕمؿ، :مداخؾة  قمٛمرو.. وطمري٨م وقمٛمرو حمٛمد أبق هذا أن ذيمر أو

 طمدث إذا إؾمامقمٞمؾ يم٤من: ي٘مقل يم٤من ؾمٗمٞم٤من هذا، ذيمر... يروى جمٝمقٓن وطمري٨م

 سمـ حمٛمد أب٤م إٓ أطمٗمظ ُم٤م: ؾمٗمٞم٤من ىم٤مل سمف؟ شمِمدوٟمف رء قمٜمديمؿ: ي٘مقل احلدي٨م هبذا

 اًمِمٞمخ هذا ومٓمٚم٥م أُمٞم٦م سمـ إؾمامقمٞمؾ ُم٤مت سمٕمدُم٤م رضمؾ ه٤مهٜم٤م ىمدم: ؾمٗمٞم٤من ىم٤مل قمٛمرو،

 .قمٚمٞمف ومخٚمط وم٠ًمخف وضمده طمتك حمٛمد أب٤م

 طمجر؟ اسمـ احل٤مومظ يمالم ٟم٘مؾ ـمٞم٥م، :الشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 ..وهق :الشقخ
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 أو وأبقه جمٝمقل، احل٤مومظ ومٞمف ىم٤مل طمري٨م سمـ قمٛمرو أبق إؾمامقمٞمؾ ؿمٞمخ :مداخؾة

 هق سمؾ اًمّمح٤ميب همػم اخلط طمدي٨م راوي أن وقمٜمدي: احل٤مومظ ىم٤مل أجًْم٤م، جمٝمقل ضمده

 أن٤م جمٝمقًملم، اًمراويلم يمال أنف يرى وهق طمديثف حيًـ احل٤مومظ: هٜم٤م اًمٖمري٥م جمٝمقل،

 ..أفمـ

 اًمتح٘مٞمؼ؟ أجـ :الشقخ

 ..هذا وذيمر اعمرام، سمٚمقغ ذم اًمتح٘مٞمؼ :مداخؾة

 اعمرام؟ سمٚمقغ قمـ ٟمص ًمٙمـ :الشقخ

 طمًـ طمجر اسمـ أن اًمٕمٚمامء سمٕمض سمف ومٞمحت٩م اعمرام، سمٌٚمقغ أتٞمٜم٤م ؿمٞمخ :مداخؾة

 .احلدي٨م هذا

 صحٞمح ذم احلدي٨م أن قمرومقا  أن سمٕمد ًمف وضمف ٓ اًمذي اًمت٘مديؿ ًمٜمت٤مسمع :الشقخ

 يمٜم٧م وإن ًمٚمح٤ميمؿ اعمًتدرك ذم إطم٤مدي٨م سمٕمض وذم اًمًؽمة، هل ُم٤م وٟمٌلم ُمًٚمؿ،

 دىم٦م ذم اًمًؽمة يٙمقن أن ٓ، أو اًمث٤مسمت٦م إطم٤مدي٨م ُمـ يم٤من إن أؾمتحي ٓ أن

 اخلط طمدي٨م أن: وطمديًث٤م ىمدياًم  واضمتٝم٤مدي رأجل طم٥ًم أىمقل وم٠من٤م وًمذًمؽ اًمًٝمؿ،

 .ٟمٕمؿ سمخط، قمٚمٞمف ُميوب

 ( 11:66:15/ب13: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 شسة؟ الطاولة اختاذ يصح هؾ

 ومل ىمقائؿ،: أي أـمراف وهل٤م سم٤مٕرض ُُمْٚمَّم٘م٦م شمٙمقن اًمًؽمة ُم٠ًمخ٦م :مداخؾة

 يٛمٞمٜمف قمـ اًم٘مقائؿ ويؽمك ؾمؽمة ي٠مظمذه٤م ومٝمؾ سم٤مٕرض، ُمٚمّم٘م٦م يم٤مُمٚم٦م يمٚمٝم٤م شمٙمـ

 اًمٗمراغ؟ هذا إمم يّمكم هؾ اًمٓم٤موًم٦م، هذه ُمثؾ وؿمامًمف،

 .اًم٘م٤مئؿ إمم يّمكم اًمٗمراغ، إمم يّمكم ُم٤م ٓ، :الشقخ

 اًم٘م٤مئؿ؟ إمم :مداخؾة
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 .ٟمٕمؿ :الشقخ

 أن يٗمٝمؿ مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل هير إمم صغم ؿمٞمخ، ي٤م اًمنير طمدي٨م ـمٞم٥م، :مداخؾة

ة  ُمٗمتقطم٦م؟ رضمقل هل٤م إِهَ

 .هير إمم صغم إيف، :الشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 أهن٤م شمٕمٌػمي٦م صقرة وٓ رؾمٛمٞم٦م صقرة ٓ صقرة قمٜمدٟم٤م ًمٞمس ٟمحـ ـمٞم٥م، :الشقخ

 أن ٟمٕمرف وٟمحـ اًمتٕمٛمؼ، هذا ٟمتٕمٛمؼ وح٤مذا ُمًتقرة، يم٤مٟم٧م أو ُمٙمِمقوم٦م يم٤مٟم٧م

 ومٜمحـ هير، إمم صغم وم٢مذا يم٤مًمًٝمؿ، وًمق اعمّمكم أُم٤مم يٙمقن رء يمؾ هل اًمًؽمة

 أن اعمٕمٝمقد وإُمر اعمٕمٝمقد، إُمر وإٟمام ُمٕمٝمقد اًمال إُمر ًمٞمس ٟمٗمؽمض أن جي٥م

 هذه ُمثؾ اًمنير أن واومؽموٜم٤م هير إمم صغم وم٢مذا سمٗمراغ، يتًؽم وٓ سمِم٤مظمص، يتًؽم

 هذا إطمدامه٤م، إمم صغم أنف ؿمؽ ومال اًم٘م٤مئٛمتلم، سملم ومراغ هٜم٤مك أجديٜم٤م سملم اًمتل اًمٓم٤موًم٦م

 أوو٤مقمٜم٤م ذم يمثػماً  هذا ٟم٘مرب وٟمحـ ومراغ، هٜم٤مك يٙمقن ٓ وىمد اًمٗمراغ، اومؽموٜم٤م إذا

 اًمنير ُمـ ُمتدزم اًمثقب هذا صمقب، ُمثالً  وقمٚمٞمف هيراً  ٟمجد ىمد ومٜمحـ همرومٜم٤م، ذم أن

 أنؽ يٕمٜمل ٓ احل٤مًم٦م هذه ذم اًمنير ومراغ إمم صٚمٞم٧م إذا وم٠من٧م اًمٗمراغ، ؾمد أنف سمحٞم٨م

 ريض قمكم قمـ ضم٤مء يمام وم٢مذاً  اًم٘مامش، هل اًمتل اًمًت٤مرة إمم صٚمٞم٧م اًمٗمراغ6 إمم صٚمٞم٧م

 ٕنف طمديثف ُمٕمٜمك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ احلدي٨م ضم٤مءيمؿ إذا: ]ي٘مقل اعمًٜمد ذم قمٜمف اهلل

 اًمٚمٗمظ؟ شمذيمر[ اعمح٤مُمؾ أطمًـ قمغم وم٤ممحٚمقه: ًمٗمٔمف هذا ًمٞمس

 ُمع يتقاومؼ ُم٤م قمغم ٟمحٛمٚمف اعمح٤مُمؾ، أطمًـ قمغم احلدي٨م ٟمحٛمؾ ٟمحـ وم٠مجْم٤مً 

 .ٟمٕمؿ. يتٜم٤مومر ُم٤م قمغم ٓ إظمرى إطم٤مدي٨م

 اًمرطمؾ، إمم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صغم: اعم٘م٤مل ٟمٗمًف هذا ذم دقمٜم٤م ؿمٞمخ، ي٤م ـمٞم٥م :مداخؾة

 .دمقيػ ًمف أن اعمٕمروف واًمرطمؾ

 اهلقاء؟ ذم ىم٤مئؿ واًمرطمؾ :الشقخ

 ..وًمٙمـ إرض، ذم ىم٤مئٛمف :مداخؾة
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 .إُمر اٟمتٝمك :الشقخ

 ( 11: 34: 14/ 436/ واًمٜمقر اهلدى)  

 الشامل؟ أو القؿني عـ السسة وضع دم يشء يصح هؾ

  ي٤ًمره؟ أم يٛمٞمٜمف، قمـ جيٕمٚمٝم٤م اًمًؽمة :السائؾ

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن طُمّج٦م، سمف شم٘مقم ٓ وٕمٞمػ سم٢مؾمٜم٤مدش داود أيب ؾمٜمـ» ذم ضم٤مء :الشقخ

 .ي٤ًمره٤م قمـ أو يٛمٞمٜمٝم٤م قمـ وإٟمام صٛمدًا، إًمٞمٝم٤م يّمٛمد ٓ ؾمؽمة إمم صغم إذا يم٤من

 اًمذي إطم٤مدي٨م فم٤مهر ُيـَخ٤مًمػ ومٝمق -آٟمٗم٤مً  ذيمرت يمام- إؾمٜم٤مده َوْٕمػ ُمع هذا 

 .إًمٞمٝم٤م ُمتقضمٝم٤مً : أي ؾمؽمة، إمم اًمٕم٤ٌمرة اًمٔم٤مهر ؾمؽمة، إمم يّمكم هق سمٕمْمٝم٤م، آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م

 إمم وَمْٚمُٞمَّمؾ   ًم٘م٤مل صٛمدًا، إًمٞمٝم٤م اعمّمكم يّمٛمد ٓ أن يريد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من وًمق 

 .ي٤ًمره٤م إمم أو يٛمٞمٜمٝم٤م

 أن اًمًقائل، ضمحٞمٗم٦م أيب طمدي٨م ُمـ وُمًٚمؿ، اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء يمذًمؽ 

 قمَم وهل اًمٕمٜمزة، وُمٕمف سمالل ظمرج اًمٕمٞمد، صالة إمم ظمرج إذا يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 .إًمٞمٝم٤م ومٞمّمكم اعمّمغم، ذم يديف سملم ومتٜمّم٥م اًمرأس، ُمٕمٙمقوم٦م

 قمغم -ىمقًمٞم٦م أو ومٕمٚمٞم٦م ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م ؾمقاء- ُمتْم٤مومرة، ُمتقاومرة، إطم٤مدي٨م ومٙمؾ 

 احلدي٨م ٕن وي٤ًمرا6 يٛمٞمٜم٤مً  يٛمٞمؾ وٓ صٛمدًا، إًمٞمٝم٤م ويّمٛمد إًمٞمٝم٤م، ُيَتَقضّمف اًمًؽمة أن

 .وٕمٞمػ طمدي٨م ذًمؽ ذم ورد اًمذي

 شسة يتخذ مل الذي ادصيل يدي بني ادار يسكفا التل ادسافة حد

 ؾمؽمة؟ يتخذ مل اًمذي اعمّمكم، يدي سملم اح٤مرّ  يؽميمٝم٤م اًمتل اعم٤ًموم٦م :مداخؾة

 .اعمّمكم ؾمجقد وراء ُمـ :الشقخ

 .أذرع صمالصم٦م طمقازم اًمًجقد، وراء ُمـ :مداخؾة
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 .ٟمٕمؿ :الشقخ

 ( 11: 11: 66/ 166/واًمٜمقر اهلدى)  

 رسير عذ ادضطجعة امرأتف إىل الصالة

 :66 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 

 .حل٤مومٝم٤م حت٧م وهل ،اًمنير قمغم اعمْمٓمجٕم٦م اُمرأتف وإمم اًمّمالة ودمقز

 قمٜمٝم٤م اهلل ريض وقم٤مئِم٦م اًمنير، إمم يّمكم أطمٞم٤مٟم٤مً  ويم٤من: اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 [.ىمٓمٞمٗمتٝم٤م حت٧م] قمٚمٞمف ُمْمٓمجٕم٦م
 ([3/361) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 الصالة تؼطع ال ادرأة أن عذ دلقؾ ادتؼدم احلديث دم هؾ

 واًمٕمٚمامء قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م سمف اؾمتدًم٧مش: ُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل  

ة أن قمغم سمٕمده٤م  أو اًمٕمٚمامء ويمره إًمٞمٝم٤م، صالشمف ضمقاز وومٞمف اًمرضمؾ، صالة شم٘مٓمع ٓ اعمرأ

 واؿمتٖم٤مل وشمذيّمره٤م، هب٤م، اًمٗمتٜم٦م خلقف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ًمٖمػم إًمٞمٝم٤م اًمّمالة ُمٜمٝمؿ مج٤مقم٦م

 .إًمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمٔمر هب٤م اًم٘مٚم٥م

 واًمٌٞمقت اًمٚمٞمؾ، ذم يم٤من أنف ُمع صالشمف، ذم يمٚمف هذا قمـ ومٛمٜمّزه 6ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وأُم٤م

 .ـها. ُمّم٤مسمٞمح ومٞمٝم٤م ًمٞمس يقُمئذٍ 
 ىمٌؾ ظم٤مص ومّمؾ ذم ؾمٞم٠ميت. ًمٕم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ هل اعمّم٤مسمٞمح وىمْمٞم٦م: ىمٚم٧م

 ش.اًمريمقع»
 ومٗمٞمف ُمٓمٚم٘م٤ًم6 اًمرضمؾ صالة شم٘مٓمع ٓ اعمرأة أن قمغم هذا سمحديثٝم٤م آؾمتدٓل وأُم٤م

 إٟمام احلدي٨م هذا ذم اعمذيمقرة سم٤مٕؿمٞم٤مء اًمّمالة سم٘مٓمع اًمقاردة إطم٤مدي٨م ٕن ٟمٔمر6

د  متر يم٤مٟم٧م أهن٤م ومٞمف ًمٞمس قم٤مئِم٦م وطمدي٨م - ىمري٤ٌمً  ي٠ميت يمام - اعمّمكم أُم٤مم ُمروره٤م اعمرا
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 ُم٤م قمغم - ًمٚمٜم٤ًمئل رواي٦م ذم سمؾ إطم٤مدي٨م6 ًمتٚمؽ ُمٕم٤مرو٤مً  يٙمقن طمتك ملسو هيلع هللا ىلص يديف سملم

 قمٜمٝم٤م إؾمقد قمـ إسمراهٞمؿ قمـ ُمٜمّمقر قمـ ؿمٕم٦ٌم ـمريؼ ُمـ -ش 3/023ش »اًمٗمتح» ذم

 .اٟمًالًٓ  وم٠منًؾ يديف6 سملم وم٠مُمر أىمقم أن وم٠ميمره:... احلدي٨م هذا ذم

 اًمّمالة شم٘مٓمع اعمرأة يمقن إـمالق أنٙمرت إٟمام قم٤مئِم٦م أن وم٤مًمٔم٤مهر: »احل٤مومظ ىم٤مل 

 .ـهاش. سمخّمقصف اعمرور ٓ احل٤مٓت، مجٞمع ذم
 وي٠ميت. إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر إطم٤مدي٨م وسملم قم٤مئِم٦م طمدي٨م سملم شمٕم٤مرض ٓ أن ومث٧ٌم

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ىمري٤ٌمً  خترجيٝم٤م
 ([3/363) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 وجقاز احلرام ادسجد دم ولق يديف بني لؾامر ادصيل مـع وجقب

 ادرور دـع خطقات أو خطقة التؼدم

 :62 ،61 اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل  

 وٓ: »اًم٤ًمسمؼ ًمٚمحدي٨م يديف، سملم يٛمر أطمدا يدع أن ؾمؽمة إمم ًمٚمٛمّمكم جيقز وٓ 

 اًمٜم٤مس، ُمـ يًؽمه رء إمم أطمديمؿ صغم إذا: »وىمقًمف ...شيديؽ سملم يٛمر أطمدا شمدع

 ومٚمٞمٛمٜمٕمف: رواي٦م وذم اؾمتٓم٤مع، ُم٤م وًمٞمدرأ ٟمحره، ذم ومٚمٞمدومع يديف سملم جيت٤مز أن أطمد وم٠مراد

 .شؿمٞمٓم٤من هق وم٢مٟمام ومٚمٞم٘م٤مشمٚمف أبك وم٢من ُمرشملم،
 أو يمداسم٦م يديف سملم اعمرور ُمـ ُمٙمٚمػ همػم ًمٞمٛمٜمع أيمثر أو ظمٓمقة يت٘مدم أن وجيقز

 .ورائف ُمـ يٛمر طمتك ـمٗمؾ،
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 ضم٤مءت إذ يّمكم6 ُمرة يم٤من» وم٘مد اًمًؽمة6 وسملم سمٞمٜمف يٛمر ؿمٞمئ٤مً  يدعَ  ٓ ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من

٤مقَم٤مَه٤م يديف، سملم شمًٕمك ؿم٤مة ًَ  [ش.ورائف ُمـ وُمرت] سم٤محل٤مئط، سمٓمٜمف أخزق طمتك  وَم
٤مقَم٤مَه٤م -   ًَ  .اًمًٕمل ُمـ ُمٗم٤مقمٚم٦م وهل. ؾم٤مسم٘مٝم٤م: أي: وَم
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 ذم َأطَمَدَث ! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًمقا  صغم6 ومٚمام يده، ومْمؿ ُمٙمتقسم٦م، صالة صغم و  

 طمتك وَمَخٜمَْ٘مُتف، يدي، سملم يٛمر أن أراد اًمِمٞمٓم٤من أن إٓ 6ٓ: »ىم٤مل رء؟ اًمّمالة

 .شيدي قمغم ًم٤ًمٟمف سَمْردَ  وضمدت

 ؾمقاري ُمـ ؾم٤مري٦م إمم ْٓرشُمٌِطَ  ؾمٚمٞمامن6 أظمل إًمٞمف ؾمٌ٘مٜمل ُم٤م ًمقٓ! اهلل وايؿ

 وسملم سمٞمٜمف حيقل ٓ أن اؾمتٓم٤مع ومٛمـ] اعمديٜم٦م، أهؾ ِوًْمَدانُ  سمف َيٓمِْٞمَػ  طمتك اعمًجد،

 .[ومٚمٞمٗمٕمؾ أطمد6 اًم٘مٌٚم٦م

 ىمد وأهنؿ ُمقضمقدون، اجلـ أن قمغم دًمٞمؾ ومٞمفش: ُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل  

ـْ  َوىَمٌِٞمُْٚمفُ  ُهقَ  َيَرايُمؿْ  إَِٟمفُ : ▬شمٕم٤ممم اهلل ىمقل وأُم٤م. أدُمٞملم سمٕمض يراهؿ  َٓ  طَمٞم٨ُْم  ُِم

 ىم٤مل ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىم٤مل ح٤م حم٤م6ًٓ رؤيتٝمؿ يم٤مٟم٧م ومٚمق اًمٖم٤مًم٥م، قمغم ومٛمحٛمقل♂ شَمَرْوهَنُؿْ 

 أهؾ ِوًْمدَانُ  سمف ويٚمٕم٥م إًمٞمف، يمٚمٝمؿ ًمٞمٜمٔمروا يرسمٓمف6 يم٤من أنف وُمـ إي٤مه، رؤيتف ُمـ

 .اعمديٜم٦م
 ًمٔم٤مهر ممتٜمٕم٦م6 إصٚمٞم٦م وصقرهؿ ظمٚم٘مٝمؿ قمغم رؤيتٝمؿ إن: وىمٞمؾ: اًم٘م٤ميض ىم٤مل

 وإٟمام اًمٕم٤مدة، ًمف ظُمِرىَم٧ْم  وُمـ أمجٕملم، قمٚمٞمٝمؿ وؾمالُمف اهلل صٚمقات ًمألنٌٞم٤مء إٓ أي٦م،

 .أصم٤مر ذم ضم٤مء يمام صقرهؿ6 همػم صقر ذم آدم سمٜمق يراهؿ
 يمالم. ـها. ُمردودة ومٝمل ُمًتٜمد6 هل٤م يّمح مل وم٢من جمردة6 دقمقى هذه: ىمٚم٧م

 .اًمٜمقوي
 ي١مُمٜمقن ٓ وم٢مهنؿ اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م6 ـم٤مئٗم٦م هب٤م يٙمٗمر اًمتل اًمٙمثػمة إطم٤مدي٨م ُمـ وهق

 يم٤مٟم٧م وم٢من ُمٕمرووم٦م، اًمٜمّمقص رد ذم وـمري٘متٝمؿ واًمًٜم٦م، اًم٘مرآن ذم اعمذيمقر اجلـ سمٕم٤ممل

ـَ  َٟمَٗمرٌ  اؾْمتََٛمعَ  َأنَفُ  إزَِمَ  ُأوطِمَل  ىُمْؾ : ▬شمٕم٤ممم يم٘مقًمف ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م6 طمرومقا  اًم٘مرآن6 ُمـ ـ   ُِم  .♂اجِل
 يمـ 6شاإلٟمس: »ًمٚمٗمٔم٦م ُمرادوم٦مش اجلـ: »ًمٗمٔم٦م ومٞمجٕمٚمقنش! اإلٟمس ُمـ: أي: »ىم٤مًمقا 

 أُمٙمٜمٝمؿ وم٢من اًمًٜم٦م6 ُمـ يم٤مٟم٧م وإن واًمنمع، اًمٚمٖم٦م قمـ سمذًمؽ ومخرضمقا ش! اًمٌنم»

، اًم٤ٌمـمؾ6 سم٤مًمت٠مويؾ حتريٗمٝم٤م  أئٛم٦م أمجع وًمق سمٌٓمالهن٤م6 طمٙمٛمٝمؿ أؾمٝمؾ ومام وإ6ٓ ومٕمٚمقا

 ♂.اهلل هداهؿ! شمقاشمره٤م سمؾ صحتٝم٤م6 قمغم ورائٝمؿ ُمـ وإُم٦م يمٚمٝمؿ احلدي٨م
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 أن أطمد وم٠مراد اًمٜم٤مس، ُمـ يًؽمه رء إمم أطمديمؿ صغم إذا: »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من

 ،ش ُمرشملم ومٚمٞمٛمٜمٕمف،: رواي٦م وذم[ »اؾمتٓم٤مع ُم٤م وًمٞمدرأ] ٟمحره، ذم ومٚمٞمدومع يديف6 سملم جيت٤مز

 .ؿمٞمٓم٤من هق وم٢مٟمام 6  ومٚمٞم٘م٤مشمٚمف أبك6 وم٢من

 وهق طم٘مٞم٘متف، قمغم قمٜمدٟم٤م هقش: احلقاًمؽ شمٜمقير» ذم اًمًٞمقـمل ىم٤مل: ومٚمٞم٘م٤مشمٚمف: ىمقًمف

 .اعمداومٕم٦م: سم٤معم٘م٤مشمٚم٦م اعمراد: اًمٕمريب اسمـ وىم٤مل ٟمدب، أُمر
 هق وم٢مٟمامش. »وًمٞمدومٕمف صدره، ذم يده ومٚمٞمجٕمؾ أبك6 وم٢من: »اإلؾمامقمٞمكم وقمٜمد

د أو اًمِمٞمٓم٤من، ومٕمؾ ومٕمٚمف: أي 6ش ؿمٞمٓم٤من  رواي٦م وذم اإلٟمس، ُمـ ؿمٞمٓم٤من اعمرا

 .شاًمِمٞمٓم٤من ُمٕمف وم٢من: »اإلؾمامقمٞمكم
 ُمـ ىمقل شم١ميد وهل آٟمٗم٤ًم، اعمذيمقرة قمٛمر اسمـ رواي٦م اًمرواي٦م هلذه ويِمٝمد: ىمٚم٧م

 .أقمٚمؿ واهلل. اًمِمٞمٓم٤من ذًمؽ قمغم ًمف احل٤مُمؾ وم٢مٟمام: اعمٕمٜمك: ىم٤مل
 ([3/366) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]    

 احلرام ادسجد دم ولق ادصيل يدي بني ادرور حتريؿ

 :60 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .ؾمؽمة يديف سملم يم٤من إذا اعمّمكم يدي سملم اعمرور جيقز وٓ

 قمدم ذم ؾمقاء ومٙمٚمٝم٤م. اعم٤ًمضمد ُمـ وهمػمه احلرام اعمًجد سملم ذًمؽ ذم ومرق وٓ

 ي٘مػ أن ًمٙم٤من قمٚمٞمف ُم٤مذا اعمّمكم يدي سملم اح٤مر يٕمٚمؿ ًمق: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ًمٕمٛمقم اجلقاز،

 .ؾمجقده ُمقوع وسملم سمٞمٜمف اعمرور يٕمٜملش. يديف سملم يٛمر أن ُمـ ًمف ظمػما . أرسمٕملم

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 ي٘مػ أن ًمٙم٤من قمٚمٞمف6 ُم٤مذا  اعمّمكم يدي سملم اح٤مرُّ  يٕمٚمؿ ًمق: »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من

 .شيديف سملم يٛمر أن ُمـ ًمف ظمػماً  أرسمٕملم
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 إذا: وم٘مٞمؾ ذًمؽ6 وٌط ذم واظمتٚمػ. ُمٜمف سم٤مًم٘مرب أُم٤مُمف: أيش: اعمّمكم يدي سملم»

 ىمدر وسمٞمٜمف سمٞمٜمف: وىمٞمؾ. أذرع صمالصم٦م ىمدر وسمٞمٜمف سمٞمٜمف: وىمٞمؾ. ؾمجقده ُم٘مدار وسملم سمٞمٜمف ُمر

 .سمحجر رُمٞم٦م

ج قمٜمد ووىمع  يدي سملم: »اًمٜمي أيب قمـ قمثامن سمـ اًمْمح٤مك ـمريؼ ُمـ اًمنا

 و 6/021ش »اًمٗمتح»و ،شاحلقاًمؽ شمٜمقير» ذم يمذا. اًمًؽمة: أي 6شواعمّمغم اعمّمكم

 ش.021

 ٓظمت٤مر اإلصمؿ6 ُمـ قمٚمٞمف ُم٤م يٕمٚمؿ ًمق: ُمٕمٜم٤مهش: ُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل

 .اإلصمؿ ذًمؽ ارشمٙم٤مب قمغم أرسمٕملم اًمقىمقف
 .ذًمؽ ذم اًمِمديد واًمققمٞمد إيمٞمد، اًمٜمٝمل: احلدي٨م وُمٕمٜمك

 سمٞمٜمف اعمرور همػمه قمغم طَمُرمَ  ؾمؽمة6 إمم صغم إذاش: 1/605ش »اعمجٛمقع» ذم وىم٤مل 

 .اًمًؽمة وراء حيرم وٓ اًمًؽمة، وسملم

م أنف اًمّمقاب سمؾ واًمّمحٞمح6. حيرم وٓ يٙمره،: اًمٖمزازم وىم٤مل   ىمٓمع وسمف. طمرا

 .احلدي٨م هبذا واطمتجقا  واعمح٘م٘مقن، اًمٌٖمقي

 ذم يٕمد أن ذًمؽ وُم٘مت٣م: »-ش ُمًٚمؿ» ذم يمالُمف ذيمر أن سمٕمد - احل٤مومظ وىم٤مل 

 .شاًمٙم٤ٌمئر

 ([3/363) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 ادؽل احلرم دم ادصؾني يدي بني ادرور جيقز هؾ

 سمٜمل سم٤مب يكم مم٤م يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رأج٧م[: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 ـم٤مفش: رواي٦م وذم. »ؾمؽمة اًمٙمٕم٦ٌم وسملم سمٞمٜمف ًمٞمس يديف، سملم يٛمرون واًمٜم٤مس ؾمٝمؿ،

 اًمٓمقاف وسملم سمٞمٜمف وًمٞمس اعم٘م٤مم، طم٤مؿمٞم٦م ذم سمحذائف ريمٕمتلم صغم صمؿ ؾمٌٕم٤م، سم٤مًمٌٞم٧م

 .وٕمٞمػش. أطمد
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 [:اإلمام قال]

 ُمٙم٦م ُمًجد ذم اعمّمكم يدي سملم اعمرور ضمقاز قمغم سم٤محلدي٨م سمٕمْمٝمؿ اؾمتدل

ش ذًمؽ ذم اًمرظمّم٦م سم٤مب» ًمٚمحدي٨م اًمٜم٤ًمئل شمراضمؿ وُمـ أـمٚمؼ، وسمٕمْمٝمؿ ظم٤مص٦م،

 وذًمؽ آؾمتدٓل، هذا وم٤ًمد قمٚمٞمؽ خيٗمك وٓ وؾمؽمشمف، اعمّمكم يدي سملم اعمرور يٕمٜمل

 قمغم شمقضم٥م اًمتل إطم٤مدي٨م ًمٕمٛمقم خم٤مًمٗمتف: اًمث٤مين. احلدي٨م وٕمػ: إول: ًمقضمقه

 اعمرور قمـ شمٜمٝمك اًمتل إطم٤مدي٨م ويمذا ُمٕمرووم٦م، وهل ؾمؽمة إمم يّمكم أن اعمّمكم

 ُمـ ظمػما  أرسمٕملم ي٘مػ أن ًمٙم٤من قمٚمٞمف ُم٤مذا اعمّمكم يدي سملم اح٤مر يٕمٚمؿ ًمق:»ملسو هيلع هللا ىلص يم٘مقًمف

ش. 254ش »داود أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري رواهش. يديف سملم يٛمر أن

 وسملم ملسو هيلع هللا ىلص سمٞمٜمف يٛمرون يم٤مٟمقا  اًمٜم٤مس سم٠من اًمتٍميح ومٞمف ًمٞمس احلدي٨م أن: اًمث٤مًم٨م

 أىمقال ُمـ اًمراضمح قمغم قمٜمف اعمٜمٝمل اعمرور ُمـ اعم٘مّمقد هق هذا وم٢من ؾمجقده، ُمقوع

 إمم طم٤مضم٦م ٓ أنف فم٤مهرهش: »اًمٜم٤ًمئل قمغم طم٤مؿمٞمتف» ذم اًمًٜمدي ىم٤مل وًمذًمؽ. اًمٕمٚمامء

 وراء يٛمرون يم٤مٟمقا  اًمٓم٤مئٗملم أن قمغم حيٛمٚمف سمف، ي٘مقل ٓ وُمـ ىمٞمؾ، وسمف. ُمٙم٦م ذم اًمًؽمة

 احلدي٨م هذا أثر عم٧ًم وًم٘مدش. اخل٤مؿمع ٟمٔمر ومٞمف ي٘مع ُم٤م وراء أو اًمًجقد، ُمقوع

 ومٓمٗم٧م ًمٞمال دظمٚمتٝم٤م وم٘مد ،ش3125» ؾمٜم٦م ُمرة ٕول طمجج٧م طمٞمٜمام ُمٙم٦م ذم اًمْمٕمٞمػ

 ٟمٗمز وضمدت طمتك ومٞمٝم٤م أذع يمدت ومام اًمّمالة، وم٤مومتتح٧م اعم٘م٤مم، ضمئ٧م صمؿ ؾمٌٕم٤م،

 صد ُمـ أنتٝمل أيم٤مد ومام ؾمجقدي، ُمقوع وسملم سمٞمٜمل اح٤مرة ُمع ُمًتٛمر ضمٝم٤مد ذم

 ُمـ أطمدهؿ اهمت٤مظ وًم٘مد!! وهٙمذا وم٠مصده آظمر ي٠ميت طمتك ملسو هيلع هللا ىلص سم٠مُمره قمٛمال أطمدهؿ

 ومٚمام ُمٜمٙمرا، قمكم أىمٌؾ صمؿ اًمّمالة، ُمـ اٟمتٝمٞم٧م طمتك ُمٜمل ىمري٤ٌم ومقىمػ هذا صدي

 أضم٤مب اح٤مر، سمدومع وأُمرة اعمرور، قمـ اًمٜمٝمل ذم اًمقاردة سم٤مٕطم٤مدي٨م قمٚمٞمف اطمتجج٧م

 اًمرضمقع ومٓمٚم٧ٌم وسمٞمٜمف، سمٞمٜمل اًمٜمزاع واؿمتد قمٚمٞمف، ومرددت ذًمؽ، ُمـ ُمًتثٜم٤مة ُمٙم٦م سم٠من

 هبذا سمٕمْمٝمؿ واطمت٩م! خمتٚمٗمقن هؿ إذا هبؿ اشمّمٚمٜم٤م ومٚمام اًمٕمٚمؿ، أهؾ إمم طمٚمف ذم

، ومٚمؿ صحتف إصم٤ٌمت ومٓمٚم٧ٌم احلدي٨م،  هذا ختري٩م أؾم٤ٌمب ُمـ ذًمؽ ومٙم٤من يًتٓمٞمٕمقا

 وأثره٤م اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ظمٓمر ًمؽ يتٌلم ذيمرشمف ومٞمام ومت٠مُمؾ. قمٚمتف وسمٞم٤من احلدي٨م،

 .إُم٦م ذم اًمًٞمئ



 331 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمًؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

 دًم٧م ُم٤م شم١ميد واطمد همػم قمـ اًمّمحٞمح٦م أصم٤مر سمٕمض قمغم ذًمؽ سمٕمد وىمٗم٧م صمؿ

 زم شمٞمن ُم٤م وم٢مًمٞمؽ ُمٙم٦م، ُمًجد ذم اعمرور شمِمٛمؾ وأهن٤م اًمّمحٞمح٦م، إطم٤مدي٨م قمٚمٞمف

 اًمٙمٕم٦ٌم ذم يّمكم قمٛمر اسمـ رأج٧م: ىم٤مل يمٞم٤ًمن سمـ ص٤مًمح قمـ - 3: ُمٜمٝم٤م قمٚمٞمف اًمقىمقف

 واسمـش 3/  53ش »دُمِمؼ شم٤مريخ» ذم زرقم٦م أبق رواه يديف، سملم يٛمر أطمدا يدع وٓ

 أنس رأج٧م: ىم٤مل يمثػم أيب سمـ حيٞمك قمـ - 6. صحٞمح سمًٜمدش 6/  312/  4» قم٤ًميمر

 ذم ؾمٕمد اسمـ رواه. إًمٞمف يّمكم ؿمٞمئ٤م هٞم٠م أو ؿمٞمئ٤م، ومريمز احلرام، اعمًجد دظمؾ ُم٤مًمؽ سمـ

 .صحٞمح سمًٜمدش 34/  3ش »اًمٓمٌ٘م٤مت»

 (.163/ 6) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 يدي بني ادرور جقاز عذ العؾامء بعض بف اشتدل ما حقل

 شسة أمامف يؽـ مل إذا ادصيل

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 صغم إذا هق إٟمام احلدي٨م ذم اعمذيمقر اًمتحريؿ: وهمػمه طم٤ٌمن اسمـ ىم٤مل: »ىم٤مل صمؿ

 طم٤مشمؿ أبق واطمت٩م يديف سملم اعمرور حيرم ومال ؾمؽمة إمم يّمؾ مل إذا وم٠مُم٤م ؾمؽمة إمم اًمرضمؾ

 رأج٧م: ىم٤مل وداقم٦م أيب سمـ اعمٓمٚم٥م قمـش صحٞمحف» ذم رواه سمام ذًمؽ قمغم طم٤ٌمن اسمـ هق

ومف ُمـ ومرغ طملم اًمٜمٌل  اًمٓمقاوملم وسملم سمٞمٜمف وًمٞمس ريمٕمتلم ومّمغم اعمٓم٤مف طم٤مؿمٞم٦م ذم ـمقا

 ...ش.أطمد

 وىمد اعمٓمٚم٥م سمـ يمثػم سمـ يمثػم رواي٦م ُمـ ٕنف وٕمٞمػ اعمذيمقر احلدي٨م: ىمٚم٧م

. اعمٓمٚم٥م ضمده ؾمٛمع أنف أهٚمف سمٕمض قمـ قمٜمف: قمٞمٞمٜم٦م اسمـ وم٘م٤مل إؾمٜم٤مده ذم قمٚمٞمف اظمتٚمػ

 .ضمده قمـ أبٞمف قمـ يمثػم سمـ يمثػم أظمؼمين: ضمري٩م اسمـ وىم٤مل

 مل: ىم٤مل أبٞمؽ؟ قمـ حتدصمف طمدي٨م: ىمٚم٧م وم٠ًمختف يمثػم إمم ومذه٧ٌم: ؾمٗمٞم٤من ىم٤مل

 .اعمٓمٚم٥م ضمدي قمـ أهكم سمٕمض طمدصمٜمل أيب ُمـ أؾمٛمٕمف
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 أبٞمف قمـ يمثػم قمـ ضمري٩م اسمـ قمـ ىمٞمؾ وىمد» :وىم٤مل واًمٌٞمٝم٘مل داود أبق أظمرضمف

 ش.أطمٗمظ قمٞمٞمٜم٦م اسمـ ورواي٦م. اعمٓمٚم٥م قمـ اعمٓمٚم٥م سمٜمل أقمٞم٤من طمدصمٜمل: ىم٤مل

   جمٝمقل ومٝمق يًؿ ومل يمثػم أهؾ سمٕمض قمغم اًمرواي٦م هذه وُمرضمع: ىمٚم٧م

 ٓ ًمف طم٤ٌمن اسمـ وشمقصمٞمؼ جمٝمقل أجْم٤م وهق اعمٓمٚم٥م سمـ يمثػم: »ضمري٩م اسمـ وؾمامه 

 .احلدي٨م ًملم أنف إممش اًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ أؿم٤مر وىمد اجلٝم٤مًم٦م قمـ خيرضمف

 يٙمقن أن حيتٛمؾ ٕنف طم٤ٌمن اسمـ ًمف اؾمتدل ومٞمام ٟمّم٤م يٙمـ مل صح ًمق احلدي٨م إن صمؿ

م سم٤معمًجد ظم٤مص٤م ؾمؽمة أُم٤مُمف ًمٞمس اًمذي اعمّمكم يدي سملم اعمرور ضمقاز  وىمد احلرا

 .أقمٚمؿ واهلل. ذًمؽ قمغم سمف اًمٕمٚمامء سمٕمض اؾمتدل

 ([111) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

الةَ  َيْؼَطعُ  ما  الصَّ

 :63 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 

 صالشمف إوم٤ًمد وسملم إًمٞمٝم٤م، اعمّمكم سملم حتقل أهن٤م اًمّمالة، ذم اًمًؽمة أمهٞم٦م ُمـ وإن

 يديف سملم ُمرت إذا صالشمف ي٘مٓمع وم٢مٟمف يتخذه٤م، مل اًمذي سمخالف يديف، سملم سم٤معمرور

ة  .إؾمقد واًمٙمٚم٥م احلامر، ويمذًمؽ اًم٤ٌمًمٖم٦م، اعمرأ

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

ةُ : اًمرطمؾ يمآظمرة يديف سملم يٙمـ مل إذا اًمرضمؾ صالةَ  ي٘مٓمع: »ي٘مقل ويم٤من  اعمرأ

 ش.إؾمقد واًمٙمٚم٥م واحلامر، ،[احل٤مئض]

 اًمٙمٚم٥م: »وم٘م٤مل إمحر؟ ُمـ إؾمقد سم٤مُل  ُم٤م! اهلل رؾمقل ي٤م: ىمٚم٧م: ذر أبق ىم٤مل 

 ش.ؿمٞمٓم٤من إؾمقد
ة ىمقًمف د أن حيتٛمؾ: »شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمًٜمدي ىم٤مل: احل٤مئض اعمرأ  سمٚمٖم٧م ُم٤م: اعمرا

 .ـهاش. أقمٚمؿ شمٕم٤ممم واهلل. شم٘مٓمع ٓ وم٤مًمّمٖمػمة هذا وقمغم اًم٤ٌمًمٖم٦م،: أي اعمحٞمض6 ؾمـ
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ة، اًمٙمٚم٥م، أن قمغم دًٓم٦م إطم٤مدي٨م هذه وذم . اًمّمالة ي٘مٓمع واحلامر واعمرأ

 .اًمٌٓمالن: سم٤مًم٘مٓمع واعمراد

 أبق: ُمٜمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م6 ُمـ مج٤مقم٦م ذًمؽ إمم ذه٥م وىمدش: »1/5» اًمِمقيم٤مين ىم٤مل 

. قمٛمر واسمـ ذر، أيب قمـ أجْم٤مً  وطمٙمل قمٜمف، رواي٦م ذم قم٤ٌمس واسمـ وأنس، هريرة،

 ش.اًمٙمٚم٥م ذم سمف ىم٤مل أنف قمٛمر اسمـ قمـ وضم٤مء

 . احلامر ذم اًمٖمٗم٤مري قمٛمرو سمـ احلٙمؿ سمف وىم٤مل 

 إطمقص وأبق اًمٌٍمي، احلًـ: اعمذيمقرة اًمثالصم٦م سم٘مٓمع اًمت٤مسمٕملم ُمـ ىم٤مل وممـ

 .ُمًٕمقد اسمـ ص٤مطم٥م
ش اعمحغم» ذم اًمٔم٤مهري طمزم اسمـ قمٜمف طمٙم٤مه ومٞمام - طمٜمٌؾ سمـ أمحد: إئٛم٦م وُمـ

 احلامر ذم ُويتقىمػ إؾمقد، سم٤مًمٙمٚم٥م خيّمص أنف قمٜمف اًمؽمُمذي وطمٙمك ،-ش 0/33»

ة  .واعمرأ
 إؾمقد اًمٙمٚم٥م أن قمغم يمٚمت٤ممه٤م اشمٗم٘مت٤م روايت٤من6 أمحد اإلُم٤مم قمـ اعم٠ًمخ٦م ذم: ىمٚم٧م

 ذم وشمردد هبام، اًم٘مٓمع سمٕمدم رواي٦م ذم ومجزم واحلامر6 اعمرأة ذم واظمتٚمٗمت٤م اًمّمالة، ي٘مٓمع

 .إظمرى
 ي٘مٓمع ُم٤م: أيب ؾم٠مخ٧م: ىم٤ملش ُم٤ًمئٚمف» ذم اهلل قمٌد اسمٜمف رواي٦م ومٝمل: إومم أُم٤م

 .إؾمقد اًمٙمٚم٥م: ىم٤مل اًمّمالة؟

ة، اًمٙمٚم٥م، اًمّمالة ي٘مٓمع أنف يروي أنس: ىم٤مل  ة6 أُم٤م: ىم٤مل واحلامر؟ واعمرأ  اعمرأ

 :قم٤مئِم٦م طمدي٨م إمم وم٠مذه٥م

 .يديف سملم ُمٕمؽمو٦م وأن٤م يّمكم، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من    
 وم٘مٚم٧م. أت٤من قمغم وأن٤م ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يدي سملم ُمررت: قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م وإمم

: ًمف ىمٚم٧مش. ٟمٕمؿ: »ىم٤مل صالشمف؟ ي٘مٓمعُ  اعمّمكم يدي سملم إؾمقد اًمٙمٚم٥م ُمر إذا: ٕيب

 .شأؾمقد يم٤من إن ٟمٕمؿ6: »ىم٤مل يٕمٞمد؟
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 قمـش ُم٤ًمئٚمف» ذم اعمروزي ُمٜمّمقر سمـ إؾمح٤مق رواي٦م ومٝمل: إظمرى اًمرواي٦م وأُم٤م

 .وإؾمح٤مق أمحد

 اًمٙمٚم٥م إٓ ي٘مٓمٕمٝم٤م ُم٤م: ىم٤مل اًمّمالة؟ ي٘مٓمع ُم٤م: - ٕمحد: يٕمٜمل - ىمٚم٧م: ىم٤مل 

ة احلامر» ُمـ ىمٚمٌل وذم ومٞمف، أؿمؽ ٓ اًمذي إؾمقد  .رءش واعمرأ

 .إؾمقد اًمٙمٚم٥م إٓ ي٘مٓمع ٓ: إؾمح٤مق ىم٤مل 

 سملم أن٤مم يمٜم٧م: ىم٤مًم٧م طمٞم٨م قم٤مئِم٦م ىمقل إن: ي٘مقل ُمـ اًمٜم٤مس وُمـ: أمحد ىم٤مل 

 اًمّمالة ي٘مٓمع: ىم٤مل ُمـ: يٕمٜمل - احلدي٨م هذا قمغم سمحج٦م ًمٞمس... ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يدي

ة،  .اح٤مر   همػم اًمٜم٤مئؿ ٕن 6- واًمٙمٚم٥م واحلامر، اعمرأ
 ٕن سمحج٦م6 ًمٞمس اًمّمػ6 سمٕمض يدي سملم ُمر طمٞم٨م احلامر ذم قم٤ٌمس اسمـ وىمقل

 .ـها. ظمٚمٗمف َُمـ ؾمؽمةُ  اإلُم٤مم ؾمؽمة
: سمٚمٗمظ قمٜمف وهمػمهؿ اًمًت٦م إئٛم٦م أظمرضمف إًمٞمف اعمِم٤مر قم٤ٌمس اسمـ وطمدي٨م: ىمٚم٧م

 يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورؾمقل آطمتالم، ٟم٤مهزت ىمد يقُمئذٍ  وأن٤م أت٤مٍن، قمغم رايم٤ٌمً  أىمٌٚم٧م

 وأرؾمٚم٧م ومٜمزًم٧م، اًمّمػ، سمٕمض يدي سملم ومٛمررت (3)ضمدار همػم إمم سمٛمٜمك سم٤مًمٜم٤مس

 .أطمد قمكمَ  ذًمؽ يٜمٙمر ومٚمؿ اًمّمػ، ذم ومدظمٚم٧م شمرشمع، إت٤من
 وىمد ،ملسو هيلع هللا ىلص يديف سملم مترَ  مل إت٤من ٕن ومٞمف6 طمج٦م ٓ - أمحد ىم٤مل يمام - واحلدي٨م

 خيص هذا قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م» : -ش 3/010ش »اًمٗمتح» ذم يمام - اًمؼم قمٌد اسمـ ىم٤مل

 ذًمؽ وم٤منش. يديف سملم يٛمر أطمداً  يدع ومال يّمكم6 أطمديمؿ يم٤من إذا: » ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م

 اسمـ حلدي٨م يديف6 سملم ُمر ُمـ ييه ومال اح٠مُمقم6 وأُم٤م واعمٜمٗمرد، سم٤مإلُم٤مم خمّمقص

 ش.هذا قم٤ٌمس

 .ـها. اًمٕمٚمامء سملم ومٞمف ظمالف ٓ يمٚمف وهذا: ىم٤مل 
٤ٌَمؾَم٤مً  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل زار: ىم٤مل قم٤ٌمس سمـ اًمٗمْمؾ طمدي٨م وأُم٤م  وًمٜم٤م ًمٜم٤م، سم٤مدي٦م ذم قَم

٦ٌٌَم،  .ُي١َمظَمرا  ومل ُيْزضَمرا  ومٚمؿ يديف6 سملم ومه٤م اًمٕمٍم، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومّمغم شمرقمك، ومح٤مرة يُمَٚمْٞم
                                                           

 ش.1430ش »اًمْمٕمٞمٗم٦م» ذم سم٤مًمِمذوذش ضمدار همػم إمم: »ىمقًمف شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمِمٞمخ أقمؾ  (3)
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 .وٕمٞمػ طمدي٨م ومٝمق
 وٓ واًمًؽمة، اعمّمكم سملم اعمرور قمغم احلدي٨م ذم دًٓم٦م وٓ: »اًمًٜمدي ىم٤مل وىمد  

 ٓ اعمرور أن قمغم اًمالطم٘م٦م إطم٤مدي٨م دًٓم٦م ذم ويمذا ؾمقداء، يم٤مٟم٧م اًمٙمٚم٦ٌم أن قمغم

 .ش أصالً  اًم٘مٓمع طمدي٨م شمٕم٤مرض ٓ إطم٤مدي٨م ومٝمذه سمح٨ٌم6 ي٘مٓمع
 أيب زي٤مدة قمغم وأُم٤م صحٞمح، - اًمٜم٤ًمئل رواي٦م قمغم سمٜم٤مءً  - يمالُمف وأول: ىمٚم٧م

 ٓ وٕمٞمػ احلدي٨م إن: اًم٘م٤مـمع وم٤مجلقاب صحٞمح6 ومٖمػم. ؾمؽمة يديف سملم ًمٞمس: داود

 .ويمٗمك. سمف حيت٩م
: قم٤ٌمس اسمـ قمـ وهمػمه اًمٜم٤ًمئل رواه ُم٤م إممش. اًمالطم٘م٦م إطم٤مدي٨م: »سم٘مقًمف وأؿم٤مر

 رؾمقل يدي سملم مح٤مر قمغم ه٤مؿمؿ سمٜمل ُمـ وهمالم هق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يدي سملم ُمر أنف

، ُمٕمف، ودظمٚمقا  ومٜمزًمقا  يّمكم، وهق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  .يٜمٍمف ومل ومّمٚمقا
 أن قمغم ومٞمف ًمٞمس ٕنف 6- اًمًٜمدي ىم٤مل يمام - ومٞمف دًٓم٦م ٓ وًمٙمـ. صحٞمح وإؾمٜم٤مده

 .اًمًؽمة وسملم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سملم يم٤من اعمرور

 ٟمٗمًف هق أضم٤مب وم٘مد أمحد6 يمالم ذم إًمٞمف اإلؿم٤مرة ُمرت اًمذي قم٤مئِم٦م طمدي٨م وأُم٤م

 ومٚمػماضمع شمٗمّمٞمؾ6 زي٤مدة أراد وُمـ. ىمري٥م قمام ُمٗمّمالً  قمٜمف اجلقاب ُمٜم٤م وشم٘مدم قمٜمف،

 ش.152 و 6/151ش »اًمت٘مري٥م ذح»و ،ش024 - 3/023ش »اًم٤ٌمري ومتح»

ة إن: ىم٤مل ُمـ سمف اطمت٩م ومم٤م  :ىم٤مًم٧م ؾمٚمٛم٦م أم طمدي٨ُم  اًمّمالة6 شم٘مٓمع ٓ اعمرأ
 قمٛمرو: أو - اهلل قمٌد يديف سملم ومٛمر ؾمٚمٛم٦م6 أم طمجرة ذم يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من    

 هٙمذا6 سمٞمده وم٘م٤مل ؾمٚمٛم٦م، أم سمٜم٧م زيٜم٥م ومٛمرت ومرضمع، سمٞمده6 وم٘م٤مل ،- ؾمٚمٛم٦م أيب سمـ

 .شأهمٚم٥م هـ: »ىم٤مل 6ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صغم ومٚمام ومٛمْم٧م،
 ـمريؼ ُمـ أجْم٤مً  ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـ ،ش2/650» وأمحد ،ش3/116» ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف

 .قمٜمٝم٤م أُمف قمـ ىمٞمس سمـ حمٛمد قمـ زيد سمـ أؾم٤مُم٦م

 ش.قمٜمٝم٤م أبٞمف قمـ: »ُم٤مضمف اسمـ وىم٤مل 
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ش.. أُمف قمـ: »اًمٜمًخ سمٕمض ذم ووىمع. وٕمػ إؾمٜم٤مده ذمش: » اًمزوائد» ذم ىم٤مل 

 .ـهاش. يٕمرف ٓ ويمالمه٤م ،شأبٞمف قمـ: »سمدل
ـُ  أجْم٤مً  احلدي٨َم  َوَٕمَػ  وىمد  ذمش 6/41» اًمزيٚمٕمل يمالُمف ذيمر وىمد اًم٘مٓم٤من، اسم

 .شاًمراي٦م ٟمّم٥م»
 ُمـ قمروم٧م ح٤م.. اعمٓمٚمقب قمغم دل ح٤م صح6 ًمق أنف قمغم سمحج٦م، احلدي٨م ومٚمٞمس

 اًمًؽمة6 وسملم سمٞمٜمف يم٤من اعمرور أن ؾُمٚم ؿ وًمق. إظمػم قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م قمـ اجلقاب

 ُمـ اعمت٤ٌمدرة ٕهن٤م اًم٤ٌمًمٖم٦م6 ُمرور اًمّمالة ي٘مٓمع اًمذي إن: »اًمًٜمدي ىم٤مل يمام وم٤مجلقاب

ة، اؾمؿ ة: »رواي٦م قمٚمٞمف ويدل اعمرأ  .ـهاش. - شم٘مدم يمام - احل٤مئض اعمرأ
 رء، اًمّمالة ي٘مٓمع ٓ: »ُمرومققم٤مً  اخلدري ؾمٕمٞمد أيب سمحدي٨م أجْم٤مً  واطمتجقا 

 .شؿمٞمٓم٤من هق وم٢مٟمام اؾمتٓمٕمتؿ6 ُم٤م وادرؤوا
 ُمـش 6/634» واًمٌٞمٝم٘مل ،ش303» واًمدارىمٓمٜمل ،ش3/330» داود أبق أظمرضمف

 .قمٜمف اًمَقَداك أيب قمـ جم٤مًمد صمٜم٤م: أؾم٤مُم٦م أيب ـمريؼ

 وىمد اجلٛمٝمقر، وٕمٗمف: - ؾمٕمٞمد اسمـ: هق - هذا جم٤مًمداً  وم٢من 6  وٕمٞمػ ؾمٜمد وهذا

 - آظمتالط سمٕمد ُمٜمف ؾمٛمع ممـ وهق قمٜمف، أؾم٤مُم٦م أيب رواي٦م ُمـ وهذا أظمػماً، اظمتٚمط

 .-ش 6/145ش »اًمت٘مري٥م ذح» ذم زرقم٦م أبق ىم٤مل يمام

 ش.قمٛمره آظمر ذم شمٖمػم وىمد سم٤مًم٘مقي، ًمٞمسش: »اًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ وىم٤مل 

 .شهيؿ صدوق: »- ٟمقف اسمـ ضمؼم: واؾمٛمف - اًمَقَداك أيب ؿمٞمخف ذم وىم٤مل 
 وًمٕمٚمف. ؾمٕمٞمد أيب قمغم ُمقىمقوم٤مً  سمف جم٤مًمد قمـ زي٤مد سمـ اًمقاطمد قمٌد رواه وىمد: ىمٚم٧م

 .اًمّمقاب
 .أجْم٤مً  واًمٌٞمٝم٘مل داود، أبق أظمرضمف يمذًمؽ

 ،ش3/022ش »اًمٗمتح» ذم واحل٤مومظ ،شُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي وٕمٗمف واحلدي٨م

 طمدي٨م وُمـ اًمدارىمٓمٜمل، قمٜمد أُم٤مُم٦م وأيب وأنس قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ ويرد: »وىم٤مل

 .شوٕمػ ُمٜمٝم٤م يمؾ إؾمٜم٤مد وذم ،شإوؾمط» ذم اًمٓمؼماين قمٜمد ضم٤مسمر
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 قمـ قمٞم٤مش سمـ إؾمامقمٞمؾ وومٞمف اًمدارىمٓمٜمل، قمٜمد أجْم٤مً  هريرة أيب قمـ وروي: ىمٚم٧م

 .ومروة أيب سمـ اهلل قمٌد سمـ إؾمح٤مق
 .-ش اًمت٘مري٥م» ذم يمام - ُمؽموك وؿمٞمخف. وٕمٞمػ وإؾمامقمٞمؾ

 سمٕمْمٝم٤م اًمثالصم٦م سم٤مٕؿمٞم٤مء اًم٘مٓمع ٕطم٤مدي٨م اعمٕم٤مرو٦م وم٤مٕطم٤مدي٨م وسم٤مجلٛمٚم٦م6

 اًمت٠مُمؾ قمٜمد وهل أخٗم٤مفمف، سمٕمض ذم قم٤ٌمس اسمـ وطمدي٨م قم٤مئِم٦م، يمحدي٨م صحٞمح6

 .ًمتٚمؽ ُمٕم٤مرو٦م همػم سم٢مٟمّم٤مف ومٞمٝم٤م

 ٓ ومحٞمٜمئذٍ  اإلؾمٜم٤مد6 صحٞمح٦م همػم وًمٙمٜمٝم٤م اعمٕم٤مرو٦م، صحٞمح أظمر واًمٌٕمض

 .هب٤م اعمٕم٤مرو٦م جيقز

: ىمًامن إطم٤مدي٨م هذه وُمٕم٤مرضش: »3/333ش »اًمزاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ وىم٤مل 

 ويم٤من ؿم٠منف، هذا عمٕم٤مرض شُمؽمك ومال صحٞمح6 همػم وسيح سيح، همػم صحٞمح

 ًمٞمس ذًمؽ ويم٠من ىِمٌٚمتف، ذم ٟم٤مئٛم٦م قمٜمٝم٤م اهلل ريض وقم٤مئِم٦م يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

َرمٌ  اًمرضمؾ وم٢من يم٤مح٤مر6  سملم ٓسمث٤مً  يٙمقن أن ًمف يٙمره وٓ اعمّمكم، يدي سملم اعمرور قمٚمٞمف حُمَ

ٌْثِٝم٤م دون اًمّمالة ُمروره٤م ي٘مٓمع اعمرأة6 وهٙمذا يديف،  .شأقمٚمؿ واهلل. ًُم
 أنٙمره٤م وىمد قمٚمٞمف، سمره٤من ٓ ومٌمء إطم٤مدي٨م6 شمٚمؽ ٟمًخ سمٕمْمٝمؿ دقمقى وأُم٤م

 طمجر واسمـ يم٤مًمٜمقوي، فم٤مهره٤م6 إمم يذهٌقا  مل اًمذيـ ُمـ طمتك اًمٕمٚمامء، ُمـ يمثػم

 .وهمػممه٤م

 اًمٜمًخ6 ُمـ وهمػمهؿ أصح٤مسمٜم٤م يدقمٞمف ُم٤م وأُم٤مش: »1/613ش »اعمجٛمقع» ذم ىم٤مل 

 طمج٦م ذم قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م يمقن ُمـ يٚمزم وٓ قمٚمٞمف، دًمٞمؾ ٓ إذ سمٛم٘مٌقل6 ومٚمٞمس

 سمٕمده، اًم٘مٓمع أطم٤مدي٨م يمقن يٛمٙمـ إذ ٟم٤مؾمخ٤ًم6 يٙمقن أن - إُمر آظمر وهل - اًمقداع

 اًمٜمًخ6 اطمتٛمؾ ًمق أنف ُمع ٟم٤مؾمخ٤ًم، يٙمقن ٓ هذا ُمثؾ أن إصقل ذم وشم٘مرر قمٚمؿ وىمد

 ىم٤مقمدة أجْم٤مً  وهذه ُمٜمٝم٤م، رء رد ومٞمف ًمٞمس إذ قمٚمٞمف، ُم٘مدُم٤مً  إطم٤مدي٨م سملم اجلٛمع ًمٙم٤من

 .شُمٕمرووم٦م
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 قمغم سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمٕمٛمؾ ومٞمٌ٘مك شمٕم٤مرض6 ٓ أنف أثٌتٜم٤م وىمد اًمتٕم٤مرض، ومرع واجلٛمع: ىمٚم٧م

 قمـ اًم٘مٓمعُ  سم٤مًم٘مٓمعِ  اعمراد إن: ىم٤مًمقا  أهنؿ وذًمؽ ُمٕم٘مقل6 همػم سمف مجٕمقا  ُم٤م أن قمغم فم٤مهره٤م،

 .اًمّمالة شمٗمًد أهن٤مٓ  إًمٞمٝم٤م، وآًمتٗم٤مت هب٤م، ًمٚمِمٖمؾ واًمذيمر6 اخلِمقع

 اًم٘مٓمع طمٍم ٕنف احلدي٨م6 ُمٜمٓمقق إسمٓم٤مل إمم ي١مدي ٕنف ُمٕم٘مقل6 همػم إٟمف: ىمٚم٧م

 ُمراد6 همػم احلٍم أن إمم ي١مدي ذيمروه اًمذي اعمٕمٜمك وُمالطمٔم٦م ومٞمف، اعمذيمقرة سم٤مًمثالصم٦م

ة، اح٤مر   اًمرضمؾ سملم اخلِمقع قمـ اإلؿمٖم٤مل ذم ومرق ٓ ٕنف وذًمؽ  اًمٗمرق ُم٤م سمؾ واعمرأ

ة سملم  احلامر، ُمرور سملم ومرق ٓ ويمذا اجلٛمع؟ هذا قمغم احل٤مئض وهمػم احل٤مئض اعمرأ

 وىمد همػمه، أو إمحر واًمٙمٚم٥م إؾمقد، اًمٙمٚم٥م ُمرور سملم وٓ اجلٛمؾ، أو واًمٗمرس،

 همػم ومٝمق اًمِم٤مرع ىمٞمده ُم٤م وإًمٖم٤مء إسمٓم٤مل إمم ي١مدي مجعٍ  ومٙمؾ ٟمّّم٤ًم6 سمٞمٜمٝمام اًمِم٤مرع وَمَرَق 

ـْ  إًمٞمف ذه٥م ُم٤م وم٤محلؼ ُمردود6 ص٤مطمٌف قمغم وهق ُم٘مٌقل،  ُمـ اًمٌح٨م أول ذم ذيمرٟم٤م َُم

ة سمٛمرور اًمّمالة سمٓمالن  .إؾمقد واًمٙمٚم٥م واحلامر، احل٤مئض، اعمرأ
ين6 واًمٞمٝمقدي، واخلٜمزير، واعمجقد، اًمٙم٤مومر، وأُم٤م  سمذًمؽ وم٤مًم٘مقل واًمٜمٍما

 اًمٙم٤مومر طمدي٨م أن - ؾمٌؼ مم٤م - قمٚمٛم٧م وىمد ،ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف ذًمؽ صمٌقت قمغم ُمتقىمػ

 يتّمؾ طمتك ذًمؽ ذم طمج٦م ومال رومٕمف6 ذم ُمِمٙمقك وهمػمه اخلٜمزير وطمدي٨م ُمٜم٘مٓمع،

 .ُمتٜمف ي٘مٞمٜم٤مً  ويرومع ؾمٜمده،

 ([3/311) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 حؼقؼل قطع: لؾصالة واحلامر األشقد والؽؾب ادرأة قطع

ة، احلامِر، ممر ُمـ اًمّّمالة شمٕم٤مد[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]  إؾمقد، واًمٙمْٚم٥ِم  واعمرأ

 ش.ؿمٞمٓم٤من إؾمقدُ  اًمٙمٚم٥ُم : وىم٤مل

 [:اإلمام قال]

 وىمد ،شي٘مٓمع: »ًمٚمٗمظ اعمٗمن سم٤مإلقم٤مدة ًمتٍمحيف اًمؽممج٦م6 طمدي٨م ظمرضم٧م وإٟمام

 زاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ًمف واٟمتٍم ًمٚمخٓم٤ميب،ش اًمًٜمـ ُمٕم٤ممل» ذم يمام اًمًٚمػ ُمـ ـم٤مئٗم٦م سمف ىم٤مل
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 قمكم حت٘مٞمؼ اعمٗم٘مقد، اجلزء -163 صش »أصم٤مر هتذي٥م» ذم اًمٓمؼمي وظم٤مًمػ ش.اعمٕم٤مد

 إمم أطمديمؿ صغم إذا: »- ملسو هيلع هللا ىلص - ىمقًمف ٟمٔمػم هذا ذمش ي٘مٓمع: »ُمٕمٜمك أن ومزقمؿش رو٤م

 ذم خمرج صحٞمح طمدي٨م وهق 6شصالشمف قمٚمٞمف اًمِمٞمٓم٤من ي٘مٓمع ٓ  ُمٜمٝم٤م ومٚمٞمدن ؾمؽمة

 اًمِمٞمٓم٤من ىمٓمع أن وُمٕمٚمقم» :اًمٓمؼمي وم٘م٤ملش! 251 و 256ش »داود أيب صحٞمح»

 اًمقؾمقؾم٦م أؾم٤ٌمب ُمـ ًمف إطمداصمف دون وطمده يديف سملم سمٛمروره ًمٞمس اعمّمكم صالة

 هذا: وم٠مىمقل ش!قمٚمٞمف وي٘مٓمٕمٝم٤م صالشمف سمف يٗمًد ُم٤م صالشمف سمٖمػم اًم٘مٚم٥م وؿمٖمؾ واًمِمؽ،

 ًمٜمّمقص اعمٕمٓمٚم٦م يمالم يِمٌف وم٢مٟمف احل٤مومظ، اإلُم٤مم هذا ُمثؾ ُمـ همري٥م قمجٞم٥م يمالم

 اًمِمٞمٓم٤من سم٠من اإلُم٤مم ؾمٚمؿ ًم٘مد :اًمٌٞم٤من وإًمٞمؽ ًمدًٓمتٝم٤م، اعمٌٓمؾ سم٤مًمت٠مويؾ اًمّمٗم٤مت

 اًم٘مٓمع ضمٕمؾ يّمح ومٙمٞمػ أجْم٤ًم، سم٤مًمقؾمقؾم٦م وإٟمام وطمده، سم٤معمرور ًمٞمس اًمّمالة ي٘مٓمع

 هل اًمتل اًمقؾمقؾم٦م ُمٜمٝم٤م رء ذم وًمٞمس اًمِمٞمٓم٤من، ىمٓمع ٟمٔمػم اًمثالصم٦م إضمٜم٤مس سمٛمرور

 ومٞمٝم٤م وإٟمام! ؟شاًمٜم٤مس صدور ذم يقؾمقس اًمذي: »اًم٘مرآن سمٜمص اًمِمٞمٓم٤من ـمٌٞمٕم٦م ُمـ

 طمدي٨م ذم اعمذيمقر اعمرور ًمٕمٚم٦م واوح٤مً  شمٕمٓمٞمالً  اًمتٜمٔمػم هذا ذم أخٞمس وم٘مط، اعمرور

 ذم يمام يٛمر مل وًمق يقؾمقس اًمِمٞمٓم٤من أن وذًمؽ! أظمر؟ احلدي٨م دون إضمٜم٤مس

ٌّس اًمِمٞمٓم٤من ضم٤مء يّمكم6 ىم٤مم إذا أطمديمؿ إن: »طمدي٨م  يدري ٓ طمتك صالشمف قمٚمٞمف ومٚم

 وًمذًمؽ ،ش501ش »داود أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق قمٚمٞمف، ُمتٗمؼ احلدي٨م...ش صغم يمؿ

 اًمثالصم٦م، إضمٜم٤مس طمدي٨م إول احلدي٨م سمخالف اعمرور6 أظمر احلدي٨م ذم يذيمر مل

 ش.اًم٘مٓمع» ُمٕمٜمك ذم سمٞمٜمٝمام واعم٤ًمواة اًمتٜمٔمػم جيز ومل وم٤مظمتٚمٗم٤م،

ـْ طَمٞم٨ُْم َٓ : ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف سمحٙمؿ ُيرى ٓ وم٤مًمِمٞمٓم٤من وأجْم٤ًم6 يُمْؿ ُهَق َوىَمٌِٞمُٚمُف ُِم إَِٟمُف َيَرا

 اًمّمالة، سم٢مقم٤مدة إُمر وقمدم احلدي٨م، ذم ُمروره يذيمر ٓ أن ومٜم٤مؾم٥م ،♂شَمَرْوهَنُؿْ 

 هذه ُمـ وم٤مظمتٚمٗم٤م سم٤مإلقم٤مدة، إُمر ومٜم٤مؾم٥م ُمرئٞم٦م أضمٜم٤مس وم٢مهن٤م إول6 احلدي٨م سمخالف

! اًمًؽمة؟ سم٤مخت٤مذ إُمر وم٤مئدة ومام» ذيمرت يمام إُمر يم٤من إذا: ىمٞمؾ وم٢من .أجْم٤مً  اًمٜم٤مطمٞم٦م

 صح٦م قمغم ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقل همػم ذقمل وؾم٥ٌم حمض، شمٕمٌدي إُمر :وم٠مىمقل

 ًمٚمٗم٤ًمد، إي٤مه٤م وشمٕمريْمف اًمِمٞمٓم٤من وؾمقؾم٦م ُمـ وؾمالُمتٝم٤م إول، احلدي٨م ذم اًمّمالة

 سمٓمالن ي١ميمد مم٤م وم٢من وأجْم٤ًم6 .أظمر احلدي٨م ذم ومٞمٝم٤م اخلِمقع ًمٜم٘مص إىمؾ قمغم أو

 وهذا ًمٖمقاً، جيٕمٚمف سمؾ ُمٕمٜمك، اًمثالصم٦م إنقاع ًمذيمر جيٕمؾ ٓ أنف: ووم٤ًمده اًمتٜمٔمػم ذًمؽ
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 اًم٤ٌمل ؿَمٖمُؾ  طمٞم٨م ُمـ -ومرق ٓ إذ سم٤مًمْم٤مد، ٟمٓمؼ ُمـ أومّمح هق ُمـ يمالم قمٜمف يتٜمزه مم٤م

ة، أو رضمالً  اح٤مر يٙمقن أن سملم -اخلِمقع قمـ ة شمٙمقن أن وسملم اُمرأ : أي» طم٤مئْم٤مً  اُمرأ

ً، أو يمٚم٤ٌمً  سمٖماًل، أو مح٤مراً  يٙمقن أن سملم ومرق ٓ يمام سم٤مًمٖم٦م، همػم شمٙمقن أن وسملمش سم٤مًمٖم٦م  هرا

 أو واًمًؽمة اعمّمكم سملم اعمرور يم٤من وؾمقاء! يِمٖمؾ ذًمؽ يمؾ إذ همػمه6 أو أؾمقد يمٚم٤ٌمً 

 وشمريمٝم٤م6 اًمًؽمة اخت٤مذ سملم يمٚمف ذًمؽ ذم ومرق ٓ سمؾ! هب٤م حمتٙم٤مً  أو قمٜمٝم٤م سمٕمٞمداً  ورائٝم٤م ُمـ

 ومٞمف ؿمؽ ٓ مم٤م وإن .إطمقال هذه يمؾ ذم طم٤مصؾ اًم٤ٌمل اٟمِمٖم٤مل أو اعمدقمك اًمٗم٤ًمد إذ

 يرى ُم٤م سملم اًمتًقي٦م ُمـ سمقاـمٞمؾ ُمٜمف ًمزم سمام ومٙمٞمػ سم٤مـمؾ، ومٝمق سم٤مـمؾ ُمٜمف ًمزم ُم٤م أن

 يذيمر مل وُم٤م احلدي٨م ذم اعمذيمقرة إضمٜم٤مس سملم اًمٗمرق وإًمٖم٤مء احلٙمؿ، ذم يرى ٓ وُم٤م

 :اإلُم٤مم يمالم قمغم اًمرد ُمٓمٚمع ذم ىمٚم٧م وًمذًمؽ! أصٚمف؟ ُمـ سم٤مًمًؽمة إُمر وإًمٖم٤مء ومٞمف،

 ..ش.اعمٕمٓمٚم٦م يمالم يِمٌف إٟمف»

  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل يمالم ىمدر وًمٙمـ وىمدره، وومْمٚمف قمٚمٛمف أقمرف وأن٤م هذا6 ىمٚم٧م

 يٕمرف وًمٞمس سم٤محلؼ، اًمرضم٤مل يٕمرف رضمالً  ومٙمـ سمٕمده، ؿمخص أي ُمـ قمٜمدي أقمٔمؿ

 . اعمًتٕم٤من واهلل. سم٤مًمرضم٤مل احلؼ

 ش.523-521/ 3/6»اًمّمحٞمح٦م اًمًٚم٦ًم

 يشء الصالة يؼطع ال بلكف الؼقل حقل 

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 ؿم٤مب ُمر: ىم٤مل اًمقداك أيب قمـ داود أيب حلدي٨م... رء اًمّمالة ي٘مٓمع ٓ: ىمقًمف 

 صمالث ومدومٕمف قم٤مد صمؿ ومدومٕمف قم٤مد صمؿ ومدومٕمف يّمغم وهق ؾمٕمٞمد أيب يدي سملم ىمريش ُمـ

: ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ىم٤مل وًمٙمـ رء ي٘مٓمٕمٝم٤م ٓ اًمّمالة إن: ىم٤مل اٟمٍمف ومٚمام. ُمرات

 ش.ؿمٞمٓم٤من وم٢مٟمف اؾمتٓمٕمتؿ ُم٤م ادرؤوا»

 اًمقداك أيب قمـ ؾمٕمٞمد سمـ جم٤مًمد رواي٦م ُمـ ٕنف سمف حيت٩م ٓ وٕمٞمػ احلدي٨م: ىمٚم٧م

 وىمدش اًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ ىم٤مل يمام قمٛمره آظمر ذم شمٖمػم وىمد سم٤مًم٘مقي ًمٞمس وجم٤مًمد
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ش رء ي٘مٓمٕمٝم٤م ٓ اًمّمالة إن: »ومٞمف ىمقًمف أوىمػ ومٛمرة احلدي٨م هذا رواي٦م ذم اوٓمرب

 رواي٦م ذم يمام ملسو هيلع هللا ىلص إًمٞمف رومٕمٝم٤م وُمرة اًمٙمت٤مب رواي٦م ذم يمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم يرومٕمف ومل

 .واًمٜمقوي طمزم اسمـ احلدي٨م وٕمػ وًمذًمؽ داود ٕيب أظمرى

 اًمِم٤مب ُمع ؾمٕمٞمد أيب ىمّم٦م أن وُمقىمقوم٦م ُمرومققم٦م ُمٜمف اجلٛمٚم٦م هذه وٕمػ وي١ميد

 ُمٜمٙمرة أهن٤م ومث٧ٌم اجلٛمٚم٦م هذه دون ؾمٕمٞمد أيب قمـ أظمرى ـمريؼ ُمـش اًمّمحٞمحلم» ذم

 .احلدي٨م هذا ذم

 يمٚمٝم٤م وًمٙمٜمٝم٤م اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض قمـ أظمرى ـمرق ُمـ اجلٛمٚم٦م هذه روي٧م ٟمٕمؿ

 أيب ؾمٜمـ وٕمٞمػ» ذم ذًمؽ سمٞمٜم٧م وىمد اعمٕم٤مسيـ اعمحدصملم ًمٌٕمض ظمالوم٤م وٕمٞمٗم٦م

 .1223ش اًمْمٕمٞمٗم٦م» وذم 333و 332 رىمؿش داود

 ي٘مٓمع» :ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وهق اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م هذه خي٤مًمػ ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف صح وىمد

 إؾمقد واًمٙمٚم٥م احلامر - اًمرطمؾ آظمرة ىمٞمد يديف سملم يٙمـ مل إذا - اًمرضمؾ صالة

ة  ش.واعمرأ

ش داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح» يمت٤ميب ذم وهق ذر أيب طمدي٨م ُمـ وهمػمه ُمًٚمؿ أظمرضمف

   .هذا وسملم سمٞمٜمٝم٤م اًمتقومٞمؼ ُٕمٙمـ صح٧م إطم٤مدي٨م شمٚمؽ أن وًمق. 255 رىمؿ

 اًمٜمًخ دقمقى أو ًمٚمتٕم٤مرض وضمف ُمٕمٝم٤م يٌ٘مك ٓ سمّمقرة اًمّمحٞمح احلدي٨م 

 رء اًمّمالة ي٘مٓمع ٓ: »ومٜم٘مقل هذا سمٛمٗمٝمقم إطم٤مدي٨م شمٚمؽ قمٛمقم ي٘مٞمد سم٠من وذًمؽ

 ضم٤مء ىمد اجلٛمع هذا إن سمؾش ومٞمف اعمذيمقرات ىمٓمٕمٝم٤م وإٓ ؾمؽمة يديف سملم يم٤من إذا

 سملم يم٤من إذا رء اًمّمالة ي٘مٓمع ٓ: »سمٚمٗمظ ُمرومققم٤م ذر أيب قمـ رواي٦م ذم قمٚمٞمف ُمٜمّمقص٤م

 ...ش.اعمرأة اًمّمالة ي٘مٓمع: وىم٤مل اًمرطمؾ يمآظمر يديف

 .صحٞمح سمًٜمد اًمٓمح٤موي أظمرضمف

 اعمذيمقرة إؿمٞم٤مء ي٘مٓمٕمٝم٤م اًمّمالة سم٠من اًم٘مقل ووضم٥م إطم٤مدي٨م اشمٗم٘م٧م وهبذا

 ؿمٞمخ اظمتٞم٤مر وهق اهلل رمحف طمٜمٌؾ سمـ أمحد اًمًٜم٦م إُم٤مم ُمذه٥م وهق. اًمًؽمة قمدم قمٜمد

 :اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ًمف سمح٨م ظم٤ممت٦م ذم ىم٤مل وىمد شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم
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 سمٕمْمٝمؿ سمتْمٕمٞمػ إٓ يٕم٤مروقه٤م مل ًمٚمّمالة اًم٘مٓمع أطم٤مدي٨م ظم٤مًمٗمقا  واًمذيـ»

 سمرواي٤مت قم٤مروقه٤م سم٠من أو أصح٤مسمف، ذيمر يمام احلدي٨م يٕمرف مل ُمـ شمْمٕمٞمػ وهق

 قمـ ذًمؽ ذم روي سمام أو ،شرء اًمّمالة ي٘مٓمع ٓ: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ وٕمٞمٗم٦م

 مل صح ًمق وٕمٞمػ سمرأي أو اعم٤ًمًم٦م، هذه ذم خمتٚمٗملم اًمّمح٤مسم٦م يم٤من وىمد اًمّمح٤مسم٦م

 ش.احلج٦م هذه ي٘م٤موم

   .333/  3ش اعمٕم٤مد زاد» و 36 - 5ش اًمٜمقراٟمٞم٦م اًم٘مقاقمد» يمت٤مسمف اٟمٔمر

 ([112) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 صئ يؼطعفا ال الصالة بلن الؼقل رد

 ي٘مٓمعُ  ٓ» ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل ؾمٕمٞمد أيب قمـ اًمقداكِ  أيب قمـ جُم٤مًمِدٍ  قمـ

 ش.ؿمٞمٓم٤من هق وم٢مٟمام اؾمتٓمٕمتؿ6 ُم٤م وادرُءوا رء، اًمّمالة

 أيب اسمـ وهق -هذا جم٤مًمد وقمّٚمتف 6-اًمٜمقوي ىم٤مل ويمذا -وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م»

 ذم اوٓمرب وىمد. قمٛمره آظمر ذم شمٖمػم ىمد ويم٤من احلٗمظ، ؾمٞمئ وهق ،-اهلْٛمداين ؾمٕمٞمد

 يمام -يقىمٗمٝم٤م وُمرة ،-اًمرواي٦م هذه ذم يمام -ُمٜمف إومم اجلٛمٚم٦م يرومع ومٛمرة: احلدي٨م هذا

 طمدي٨م ومٝمق إًمخ6...ش وادرُءوا: »ىمقًمف وأُم٤م. سم٤مًمّمقاب أؿمٌف وهل ،-آشمٞم٦م اًمرواي٦م ذم

 ش.251 و 250 رىمؿ» أظمرى ـمريؼ إظمر اًمٙمت٤مب ذم ًمف صحٞمح،

 اخلدري ؾمٕمٞمد أيب يدي سملم ىمريش ُمـ ؿم٤مب ُمرّ : ىم٤مل اًمقداك أبق صمٜم٤م: جم٤مًمد قمـ

 ٓ اًمّمالة إن: ىم٤مل اٟمٍمف ومٚمام ،-ُمرات صمالث -ومدومٕمف قم٤مد6 صمؿ ومدومٕمف، يّمكم، وهق

 ش.ؿمٞمٓم٤من وم٢مٟمف اؾمتٓمٕمتؿ6 ُم٤م ادرُءوا: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل وًمٙمـ رء، ي٘مٓمٕمٝم٤م

 ش.جم٤مًمد طم٤مل ُمـ قمٚمٛم٧م ح٤م وٕمٞمػ6 إؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م»

 ؾمٞمام ٓ ُمٜمٝم٤م، يٌمء حيت٩م ٓ إؾم٤مٟمٞمد، وٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م هذه ومٙمؾ وسم٤مجلٛمٚم٦م6 

 ىِمٞمد يديف سملم يٙمـ مل إذا -اًمرضمؾِ  صالة ي٘مٓمع: »اًمّمحٞمح احلدي٨م قم٤مروٝم٤م وىمد



 341 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمًؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

ة إؾمقد، واًمٙمٚم٥م احلامُر،: -اًمرطمؾ آظمرة  ذر، أيب قمـ وهمػمه ُمًٚمؿ أظمرضمف ش.واعمرأ

 ش.255» سمرىمؿ أظمر اًمٙمت٤مب ذم وهق

 هذا ذر أيب طمدي٨م وسملم سمٞمٜمٝم٤م اجلٛمع ًمٙم٤من صح٧ْم6 إطم٤مدي٨م هذه أن وًمق

 ذم يمام -اعم٘مٞمد قمغم اعمٓمٚمؼ ومٞمحٛمؾ ُم٘مٞمد، وهذا ُمٓمٚم٘م٦م، شمٚمؽ إن: ي٘م٤مل سم٠من ممٙمٜم٤مً 

 ُم٤م يديف سملم يم٤من إذا رء اًمّمالة ي٘مٓمع ٓ: أنف ذًمؽ ُمـ ومٞمٜمت٩م ،-شم٘مّٞمد إصقل قمٚمؿ

 ٓ يمام -ذر أيب طمدي٨م ُمٗمٝمقم اًمقاىمع ذم وهذا. اعمذيمقرة سم٤مًمثالصم٦م ىمٓمٕم٧م وإ6ٓ يًؽمه،

 يم٤من إذا رء اًمّمالة ي٘مٓمعُ  ٓ: »سمٚمٗمظ قمٜمف رواي٦م ذم ُمٜمٓمقىم٤مً  ذًمؽ ضم٤مء ىمد سمؾ ،-خيٗمك

ةُ  اًمّمالة ي٘مٓمع: »وىم٤مل ،شاًمرطمؾ يمآظمرة يديف سملم  .احلدي٨م...ش اعمرأ

ٟم٦م أبق أظمرضمف  سمًٜمد هٙمذا واًمٓمح٤موي ،ش13 -6/11ش »صحٞمحف» ذم قمقا

 .صحٞمح

 وُم٤م ذر أيب طمدي٨م سمٜمًخ ًمٚم٘مقل طمٞمٜمئذِ  ُمًقغ ومال يمٚمٝم٤م، إطم٤مدي٨م شمتٗمؼ وهبذا

 ذًمؽ ذم قمٛمدشمف ويم٤مٟم٧م ؿم٤ميمر، أمحد اًمِمٞمخ ومٕمؾ يمام إطم٤مدي٨م، ُمـ ُمٕمٜم٤مه ذم

 اًمٜمًخ6 ذم سحي٤مً  يٙمـ مل صح وًمق. يّمح ٓ أنف قمٚمٛم٧م وىمد! هذا قمٞم٤مش طمدي٨م

 هذه وذم ُم١ممت٤ًم، يم٤من -احلامر عمرور اؾمتٜمٙم٤مره طملم -قمٜمف اهلل ريض قمٞم٤مؿم٤مً  ٕن

 يم٤من ويم٠منف. ظمٚمٗمف عمـ ؾمؽمة اإلُم٤مم ٕن اشمٗم٤مىم٤ًم6 أجدهيؿ سملم اعمرور يي ٓ اًمّمقرة

 ٓ اًمّمالة أن واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًمف ومٌلم اًمّمالة، ي٘مٓمع ُمٓمٚم٘م٤مً  اعمرور أن  قمٜمده

. مت٤مُم٤مً  ذر أيب طمدي٨م ُمثؾ ومٝمق ؾمؽمهتؿ، ٕنف اإلُم٤مم6 وراء اًمّمالة: أي رء6 ي٘مٓمٕمٝم٤م

 يديف سملم ُمر احلامر سم٠من اًمتٍميح احلدي٨م ذم أن ًمق ٟم٤مؾمخ٤مً  يٙمقن أن يّمح يم٤من وإٟمام

 وأنّ  ؾمٞمام ٓ! اًم٘مت٤مدِ  ظمْرطُ  إُمريـ هذيـ إصم٤ٌمت ودون ؾمؽمة، أُم٤مُمف يٙمـ مل وأنف ،ملسو هيلع هللا ىلص

 يم٤مٟم٧م احلدي٨م هذا ذم صالشمف أن ي٘متيض ومٝمذا ؾمؽمة، وراء اًمّمالة ملسو هيلع هللا ىلص هديف ُمـ

 .ظمالومف صم٧ٌم إن إٓ ؾمؽمة6 وراء

 (625-624/ 5  داود أيب ؾمٜمـ وٕمٞمػ)
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 يشء الصالة يؼطع ال: حديث

 هٜم٤مك سم٠من: وي٘مقلش ؿمٞمٓم٤من إؾمقد اًمٙمٚم٥م» طمدي٨م َيُردّ  ُمـ ُمٜمٝمؿ :السائؾ

 هل١مٓء؟ شمتقىمع ومام رء، اًمّمالة ي٘مٓمع ٓ طمدي٨م

 يرد ٓ اًمّمالة، ي٘مٓمع اًمٙمٚم٥م أن طمدي٨م يرد ُمـ ُمٜمٝمؿ ي٘م٤مل أن يّمح ٓ :الشقخ

 .اًم١ًمال يم٤من هٙمذا اًمّمالة، ي٘مٓمع اًمٙمٚم٥م إن ي٘مقل اًمذي احلدي٨م

 سم٤مًمنمط اًمّمالة ي٘مٓمع إٟمف ،ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ؾمٛمٕمتؿ أن سمٕمد: اًمِمٌٝم٦م هذه قمـ اجلقاب 

ة اًمثالصم٦م إؿمٞم٤مء هذه اعمذيمقر،  هٜم٤مك أن ؿمٌٝم٦م هٜم٤م شم٠ميت إؾمقد، واًمٙمٚم٥م واحلامر اعمرأ

 ش.رء اًمّمالة ي٘مٓمع ٓ: »ي٘مقل طمديث٤مً 

سُمٜم٤م   اًمّمالة ًم٘مٓمع اًمٜم٤مذم احلدي٨م أن اًمِمٌٝم٦م هذه وقمـ احلدي٨م، هذا قمـ وضمقا

 داود أبق رواه إٟمام اًمّمحٞمحلم، أطمد: أوًٓ  يروه مل اإلؾمٜم٤مد، وٕمٞمػ ُمٜمٙمر، طمدي٨م

 إظمػم، ىمٌؾ قمٗمقاً  وأظمػماً، وصم٤مًمث٤مً  طمج٦م، سمف شم٘مقم ٓ ُمـ إؾمٜم٤مده ذم: صم٤مٟمٞم٤مً  وهمػمه،

 صحٞمح٦م، يمثػمة أطم٤مدي٨م خي٤مًمػ ومٝمق إؾمٜم٤مده، ذم ُم٤م إمم إو٤موم٦م احلدي٨م هذا أن: وصم٤مًمث٤مً 

ح  سمٛمٕمٜمك يٙمقن ىمد اًم٘مٓمع هذا سم٠من اًمتٗمّمٞمؾ ُمع اًمّمالة، ي٘مٓمع اًمِمٞمٓم٤من سم٠من شُمٍَمّ

 يٙمقن وىمد إؾمقد، واًمٙمٚم٥م واحلامر اعمرأة وومٞمف إظمػم احلدي٨م ذم يمام اإلسمٓم٤مل

 .أضمره٤م وشمٜم٘مٞمص اًمّمالة ومرض سمت٘مٚمٞمؾ اًم٘مٓمع

ح اًمتل إطم٤مدي٨م ومٝمذه   إؿمٞم٤مء هذه جمٛمقع اًمّمالة، ي٘مٓمع رء هٜم٤مك سم٠من شُمٍَم 

 احلدي٨م وسمخ٤مص٦م إطم٤مدي٨م، هذه يٕم٤مرض أن طمٞمٜمئذٍ  يّمح ومال ؾمؽمة، يتخذ ٓ أنف

 سمٛمثؾ يٕم٤مرض أن جيقز ٓ اًمثالصم٦م، طمدي٨م ُمًٚمؿ صحٞمح ذم هق اًمذي إظمػم،

 .صم٤مًمث٤مً  هذا اعمتـ ُمٜمٙمر اإلؾمٜم٤مد، وٕمٞمػ ٕنفش رء اًمّمالة ي٘مٓمع ٓ» طمدي٨م

 طمٞمٜمئذ إطمدامه٤م رد ُيْٛمِٙمـ وٓ صحٞمحت٤من، روايت٤من ضم٤مء إذا: وأظمػماً  وراسمٕم٤مً  

 .اًمتقومٞمؼ وضمقه ُمـ سمقضمف اًمروايتلم سملم اًمتقومٞمؼ وضم٥م
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 إصٚمٞم٦م، اًمؼماءة قمغم يم٤من هذا سم٠من ُيَ٘م٤مل أن إُم٤مش رء اًمّمالة ي٘مٓمع ٓ: »ومٜم٘مقل 

 .إطم٤مدي٨م شمٚمؽ ذم إًمٞمف، اعمِم٤مر اًم٘مٓمع إصم٤ٌمت وهق اجلديد، احلٙمؿ ي٠ميت أن ىمٌؾ

 اًمذي هق اعمٜمٗمل اًم٘مٓمع أي اًمٙم٤مُمؾ، اًم٘مٓمع هق اعمٜمٗمل اًم٘مٓمع إن: ٟم٘مقل أن وإُم٤م 

 إول احلدي٨م إٟمام إظمػم، احلدي٨م ذم سيح وهذا اًمّمالة، سمٓمالن سمٛمٕمٜمك ُيَٗمّن 

 ش.صالشمف قمٚمٞمف اًمِمٞمٓم٤من ي٘مٓمع ٓ ؾمؽمة، إمم ومٚمٞمّمؾ   أطمديمؿ صغم إذا»

 اإلسمٓم٤مل، سمٛمٕمٜمك ًمٞمس إًمٞمف، اإلؿم٤مرة ؾمٌ٘م٧م يمام اًمٕمٚمامء، قمٜمد طم٘مٞم٘م٦مً  اًم٘مٓمع هذا 

 ٓ اًمرضمؾ إن» اًمّمحٞمح، احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام وإضمر، اًمثقاب ٟم٘مص سمٛمٕمٜمك هق وإٟمام

ه٤م، إٓ ُمٜمٝم٤م ًمف ُيْٙمَت٥م ُم٤م اًمّمالة، يّمكم  أو: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل طمتك وهٙمذا قُمنْمُ

 ش.ٟمّمٗمٝم٤م

 .اًمًؽمة همػم إمم يّمكم اًمذي ًمف يتٕمرض اًمذي هق اًمّمالة، ومْمؾ ذم اًمٜم٘مص ومٝمذا 

 طمدي٨م أُم٤م حُيَْٛمؾ،ش رء اًمّمالة ي٘مٓمع ٓ» طمدي٨م صح ًمق اعمٕمٜمك، هذا ومٕمغم 

ة: اًمرطمؾ ُم١مظمرة ُمثؾ يديف سملم يٙمـ مل إذا أطمديمؿ، صالة ي٘مٓمع: »ُمًٚمؿ  واحلامر اعمرأ

 يٕمٜمل وهق إول، اًم٘مٓمع ُمـ أظمٓمر ىمٓمٕم٤مً  ومٝمذا آظمره، وإممش إؾمقد واًمٙمٚم٥م

 ذم شَمَقىَمػ قمٜمف رواي٦م ذم إٓش اهلل رمحف أمحد» اإلُم٤مم ُمذه٥م هق وهذا اإلسمٓم٤مل،

 ىمرن ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن َصَح  أن سمٕمد ٟمتقىمػ أن ًمٜم٤م يٜمٌٖمل وٓ إؾمقد، اًمٙمٚم٥م ُمقوقع

 .اعمرأة وُمع احلامر ُمع إؾمقد، اًمٙمٚم٥م

ة  د احلدي٨م هذا ذم واعمرأ  .اًم٤ٌمًمغ أيش احل٤مئض» رواي٦م ذم ضم٤مء يمام هب٤م، ُيَرا

ة يم٤مٟم٧م وم٢مذا  ـّ  شمٌٚمغ مل صٖمػمة اعمرأ  ًم٘مقًمف اًمّمالة6 شم٘مٓمع ٓ ومٝمذه اًمتٙمٚمٞمػ، ؾِم

ة» سمٚمٗمظش داوود أيب ؾمٜمـ» ذم اًمًالم قمٚمٞمف  ش.احل٤مئض اعمرأ

ة اعم٘مّمقد وًمٞمس   إُمقر ُمـ هذه ٕن اًمِمٝمري٦م6 اًمدورة طم٤مًم٦م ذم هل اًمتل اعمرأ

 يديؽ سملم ُمرت اُمرأة ٕن هب٤م، اعم١مُمٜملم اًمنميٕم٦م شُمَٙمٚم ػ أن ُيْٕمَ٘مؾ ٓ اًمتل  اًم٤ٌمـمٜم٦م

 ـم٤مهر، وإٓ طم٤مئض إهن٤م شمدري أن ًمؽ أجـ ُمـ ُمتؼمضم٦م يم٤مٟم٧م ًمق اهلل، ؾمٛمح ٓ طمتك
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 هل إٟمام سم٤محل٤مئض اعم٘مّمقد اًمنمقمل، سم٤مجلٚم٤ٌمب حمتج٦ٌم وهل يم٤مٟم٧م إذا سم٤مًمؽ ومام

 . اًم٤ٌمًمغ

 ( 11: 33: 30/   155/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ادرأة صالة ادرأة تؼطع هؾ

ة: السمال ة شم٘مٓمع ومٝمؾ اًمّمالة، شم٘مٓمع إهن٤م ي٘م٤مل اعمرأ  اعمرأة؟ صالة اعمرأ

راً  قمٚمٞمٜم٤م ورد ؾم١مال هذا :الشقخ راً  ُمرا  هق واجلقاب اًم٘مري٥م، إُمس ذم وشَمْٙمَرا

ة شم٘مٓمع ٟمٕمؿ: هق  إذا اًمث٤مسمت٦م اًمرواي٤مت سمٕمض ذم اعمذيمقر سم٤مًمنمط اعمرأة، صالة اعمرأ

 اًمٜمص ضم٤مء ُم٤م إٓ واًمٜم٤ًمء، اًمرضم٤مل سملم اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ذم ومرق وٓ سم٤مًمٖم٦م، يم٤مٟم٧م

 صالة ي٘مٓمع: »ؿم٤مُمؾ اًمٜمص وإٟمام ٟمص، هٜم٤م وًمٞمس اًمرضم٤مل، قمـ اًمٜم٤ًمء يًتثٜمل

ة يديف سملم ُمر إذا أطمديمؿ  ُمثؾ يديف سملم يٙمـ مل إذا إؾمقد، واًمٙمٚم٥م واحلامر اعمرأ

رة  .احلٙمؿ ذم ومرق ومالش اًمرطمؾ ُُم١َمظم 

 :.. ( 33.: 1/   51/   واًمٜمقر اهلدى) 

 الصالة يؼطع ما حقل

 .اعمّمحح٦مش اًمؽمُمذي صحٞمح» ذم :السائؾ

 .إيف :الشقخ

 ذم ضم٤مء ُم٤م» اًمكم واًم٤ٌمبش رء اًمّمالة ي٘مٓمع ٓ ىم٤مل ُمـ سم٤مب» يمت٤مب ذم :السائؾ

 احلديثلم أي   اًمٕمٛمؾ؟قمغم أهيام ومٕمغم واعمرأة، واحلامر اًمٙمٚم٥م إٓ اًمّمالة ي٘مٓمع ُم٤م

 قمغم اًمٗمْمؾ رأج٧م يمٜم٧م ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ رء اًمّمالة ي٘مٓمع ٓ طمدي٨م اًمٕمٛمؾ؟

 .أت٤منٍ 

 ؾم١ماًمؽ؟ ؿمق ُمٕمروف، ُمٕمروف :الشقخ



 345 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمًؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

 قمغم اًمٕمٛمؾ أم رء، اًمّمالة سمٞم٘مٓمع ُم٤م أنف قمغم اًمٕمٛمؾ هق ؾم١مازم، :السائؾ

  واعمرأة؟ واحلامر اًمٙمٚم٥م إٓ سمٞم٘مٓمٕمٝم٤م ُم٤م أنف أظمر احلدي٨م

 ُمـ شم٘مٚمٞمؾ سمٛمٕمٜمك وىمٓمع اًمّمالة، إوم٤ًمد سمٛمٕمٜمك ىمٓمع: سمٛمٕمٜمٞملم ىمٓمع ذم :الشقخ

ة أنف احلدي٨م، سمف ضم٤مء اًمذي هق: إول سم٤معمٕمٜمك اًم٘مٓمع اًمّمالة ومْمؾ  واحلامر اعمرأ

 .إؾمقد واًمٙمٚم٥م

 . سم٤مًمٙمٚمٞم٦م اًمّمالة يٗمًد :السائؾ

ٌْٓمُِٚمٝم٤م، اًمّمالة ي٘مٓمع :الشقخ  اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ذًمؽ ؾمقى ُم٤م: اًمث٤مين اًم٘مٓمع وُي

 ُمـ ومٚمٞمدن» إظمرى اًمرواي٦م أو احلدي٨م وذمش ؾمؽمة إمم ومٚمٞمّمؾ أطمديمؿ صغم إذا»

 ش.صالشمف قمٚمٞمف اًمِمٞمٓم٤من ي٘مٓمع ٓ ؾمؽمشمف،

ٌْٓمِٚمٝم٤م، ٓ إظمالًٓ  سم٤مًمّمالة، اإلظمالل سمٛمٕمٜمك اًم٘مٓمع ومٝمذا   ُمـ اعم٘مّمقد هق ومٝمذا ُي

 واوح؟ أظمر، احلدي٨م ُمـ واعم٘مّمقد إول احلدي٨م

ي سمس واوح :السائؾ  صمالصم٦م، صمٜمتلم ُمرة سمٞمٛمروا إـمٗم٤مل أطمٞم٤مٟم٤مً  ؾم١مآً، أؾم٠مل سمِد 

 ومٙمٞمػ اإلُمٙم٤من، ىمدر يديف سملم اح٤مر يدومع حي٤مول اإلٟم٤ًمن زم ٓ أنف طمريص هق ـمٌٕم٤مً 

 سمٞمٗمٝمٛمقا؟ ُم٤م إـمٗم٤مل هذوٓ ٟمدومع أن ُيْٛمِٙمـ

 ُمش هقن يٕمٜمل وهمػمك، أن٧م سمتتّمقر ُم٤م ُمثٚمام ُمق اعمِمٙمٚم٦م ًمؽ أىمقل أن٤م :الشقخ

 وسملم سمٞمٜمف حيقل سم٢مُمٙم٤مٟمف ُم٤م ومٕمالً  وهق اًمٓمٗمؾ، سمدأب دأبف اعمّمكم ٟمحط أن ٟمتّمقر ٓزم

 يمؾ اًمتِمٝمد، ذم ضم٤مًمس أو ؾم٤مضمد او رايمع يٙمقن سملم اًم٘مٞم٤مم طم٤مًم٦م ذم ُمثالً  يم٤من إذا دومٕمف

 .يتٕمن أو اًمٓمٗمؾ دومع ًمف يتٞمن أنف طمٞم٨م ُمـ أظمرى، قمـ صقرة ختتٚمػ اًمّمقر هذه

 اًمِم٤مة ُمع اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمؾ يمام ضمدًا، ؾمٝمٚم٦م اًمّمقر سمٕمض ذم وًمٙمـ 

 ظمٚمٗمف، ُمـ ومٛمرت سم٤مجلدار، سمٓمٜمف أخّمؼ طمتك وم٤ًمقم٤مه٤م يديف، سملم متر أن أرادت اًمتل

 .اًمٓمٗمؾ ُمع يٗمٕمٚمٝم٤م أن ًمٚمٛمّمكم سم٤مإلُمٙم٤من ـمري٘م٦م ومٝمذه

 ( 11: 63: 12/   625/  واًمٜمقر اهلدى)  

 ( 11: 65: 31/   625/  واًمٜمقر اهلدى)  
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 ادصيل يدي بني مروا إذا واحلامر والؽؾب احلائض ادرأة

 لذلؽ حمددة مسافة هـاك ففؾ الصالة يؼطعقن

 ي٘مٓمٕمقن اعمّمكم يدي سملم ُمروا إذا واحلامر واًمٙمٚم٥م احل٤مئض اعمرأة]: السائؾ

 ؟[ًمذًمؽ حمددة ُم٤ًموم٦م هٜم٤مك ومٝمؾ اًمّمالة

 يم٤من ومٚمق ؾمجقده، ُمقوع ظمٚمػ ًمٞمس ؾمجقده ُمقوع وسملم سمٞمٜمف َُمرَ  إذا :الشقخ

 اًمًجقد ُمقوع ظمٚمػ اًمثالصم٦م إؿمٞم٤مء هذه ُمـ واطمد وَُمرّ  ؾمؽمة سمدون يّمكم واطمد

 .اًمّمالة ي٘مٓمع ٓ

 .اًمّمالة ي٘مٓمع ُم٤م :مداخؾة

 .اًمّمالة ي٘مٓمع ٓ اًمًؽمة وسملم سمٞمٜمف َُمرّ  ًمق اًمًؽمة، واوع يم٤من وإذا :الشقخ

 .اًمًؽمة وضمقد يِمؽمط :مداخؾة

 ٓ وآظمر ؾمؽمة، إمم يّمكم رضمؾ: صقرشملم قمٜمدك ذم وم٘مط، هذا ًمٞمس :الشقخ

 .ؾمؽمة إمم يّمكم

 سمٞمٜمف اعمرور يم٤من ؾمقاء اًمثالصم٦م، إُمقر هذه ُمـ يديف سملم َُمرَ  ُمـ ييه ٓ إول 

 واوح؟ اًمًؽمة، وراء ُمـ اعمرور يم٤من أو اًمًؽمة وسملم

 .ؿمٞمخ ي٤م واوح :مداخؾة

 ٟمٕمؿ؟ :الشقخ

 .واوح واوح :مداخؾة

 إؿمٞم٤مء ُمـ واطمد َُمرَ  إذا ؾمؽمة، يتخذ مل اًمذي هذا: اًمث٤مين اًمرضمؾ :الشقخ

 .صالشمف سَمُٓمَٚم٧م ؾمجقده ُمقوع وسملم سمٞمٜمف اًمثالصم٦م

 .صحٞمح٦م ومّمالشمف ؾمجقده ُمقوع ظمٚمػ ُمر إذا أُم٤م 

 ( 11: 01: 10/ 636/ واًمٜمقر اهلدى)  
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 الصالة؟ تؼطع التل احلائض بادرأة ادؼصقد ما

 :ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ قم٤ٌمس اسمـ قمـ

ة اًمٙمٚم٥م،: اًمّمالة ي٘مٓمع»  [.صحٞمحش ]احل٤مئض واعمرأ

 [:اإلمام قال]

 ،شسمخامر إٓ صالهت٤م شم٘مٌؾ ٓ: »احل٤مئض اعمرأة ذم: ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف طمد قمغم اًم٤ٌمًمٖم٦م،: أي

 أؿمٌف وهذاش اًمٓم٤مهر دون احل٤مئض: »وم٘م٤مل فم٤مهره، قمغم صحٞمحف ذم ظمزيٛم٦م اسمـ ومحٚمف

 .شم٠مُمؾ سم٠مدٟمك فم٤مهر هق يمام يٓم٤مق، ٓ سمام سم٤مًمتٙمٚمٞمػ يٙمقن ُم٤م

 (661/ 3) اًمٔمٛمآن ُمقارد صحٞمح

 يديف بني ادار لرد ادصيل تؼدم حؽؿ

 ضمقاز قمدم قمغم اإلمج٤مع قمٞم٤مض واًم٘م٤ميض سمٓم٤مل اسمـ ٟم٘مؾ: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل: السائؾ

 وصم٧ٌم اعمرور، ُمـ أؿمد ذًمؽ ٕن ؾمؽمشمف وسملم سمٞمٜمف اعمرور أراد ُمـ ًمػمد اعمّمكم شم٘مدم

 ذم رأجٙمؿ ومام، ظمٚمٗمف اًمِم٤مة وُمرت سم٤مجلدار سمٓمٜمف أخزق طمتك ُمِمك ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل أنف

 قمٛمؾ اًمت٘مدم هذا أن وهل اإلمج٤مع ذم اعمذيمقرة اًمٕمٚم٦م سملم ٟمقومؼ ويمٞمػ اعم٘مقًم٦م هذه

 ظمػما؟ اهلل وضمزايمؿ ،اًم٤ٌمب ًمٗمتح ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمٌم وسملم يمثػم

 اًمث٤مين؟ وإيش اًم٘م٤ميض قمـ سم٤مًمْمٌط اعمٜم٘مقل هق ُم٤م: الشقخ

 ضمقاز قمدم قمغم اإلمج٤مع  قمٞم٤مض واًم٘م٤ميض سمٓم٤مل اسمـ ٟم٘مؾ :اًم٤ًمئؾ ي٘مقل: السائؾ

 .اعمرور ُمـ أؿمد ذًمؽ ٕن ؾمؽمشمف وسملم سمٞمٜمف اعمرور أراد ُمـ ًمػمد اعمّمكم شم٘مدم

 ومٞمف اإلمج٤مع يٙمقن أن ويًتحٞمؾ يمٌػم ٟمٔمر ومٞمف اًمٜم٘مؾ هذا أن احل٘مٞم٘م٦م: الشقخ

 .اًمٜم٘مؾ صحٞمح



ؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   356   اًًم

 قمٚمامء مجٞمع رأي ُمٕمروم٦م إمم اًمقصقل يٛمٙمـ ٓ اًمتل اًمٜمٔمري٦م اعم٤ًمئؾ ُمـ أوًٓ  ٕنف

 هذه ُمثؾ ذم يٜم٘مؾ اًمذي اإلمج٤مع هذا ُمثؾ ٕن وشم٠مظمر، ُمٜمٝمؿ شم٘مدم ممـ اعمًٚمٛملم

 اًمٕمٚمامء يمؾ قمغم يٛمر أن يٛمٙمـ اًمذي ُمـ، ضمًؿ سمٖمػم اؾمؿ يم٤مًمٕمٜم٘م٤مء هق اًمٜمٔمري٦م اعم٠ًمخ٦م

 هذا اًم٘م٤ميض ٟم٘مٚمف اًمذي زُمـ إمم شمّمؾ صمؿ أىمقاهلؿ وشمتحد أىمقاهلؿ ًمٞمجٛمع قمٍم يمؾ ذم

 .اعمرور ُمـ ظمٓم٠م أيمثر ٕنف اح٤مر ًمرد اًمت٘مدم جيقز ٓ أنف وىمع اإلمج٤مع أن وهمػمه

 :أىمقل أن٤م

 اًمٜمٌل أن: اًم١ًمال ذم ذيمره ضم٤مء اًمذي احلدي٨م ومٞمف اعمزقمقم اإلمج٤مع هذا ًمرد: أوالً 

 يديف سملم متر أن شمريد ؿم٤مة سم٠من ٓطمظ طمٞمٜمام يّمكم، يم٤من وؾمٚمؿ آخف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم

، صحٞمح طمدي٨م هذا، ظمٚمٗمف ُمـ ومٛمرت سم٤مجلدار سمٓمٜمف أخّمؼ طمتك ؾمٌ٘مٝم٤م أي وم٤ًمقم٤مه٤م

 ظمالومف؟ قمغم إمج٤مع يٜمٕم٘مد أن يٛمٙمـ ومٙمٞمػ

 يديف سملم يٛمر أن أطمدٌ  وم٠مراد يّمكم أطمديمؿ ىم٤مم إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صح ىمد: ثاكًقا

 اعم٘م٤مشمٚم٦م أن ؿمؽ وٓش ؿمٞمٓم٤من هق وم٢مٟمام ومٚمٞم٘م٤مشمٚمف أبك وم٢من ومٚمٞمدومٕمف، أبك وم٢من ومٚمٞمٛمٜمٕمف،

 .ظمٓمقشملم أو ظمٓمقة ُمٌم ُمـ أؿمد

 وهٜم٤م يت٘مدم6 أن إمم إُمر حيت٤مج ٓ اعمّمكم يدي سملم اح٤مر عمٜمع، وأظمػًما : ثالًثا

 اعمّمكم سملم يٛمر أن أراد إذا ومٞمام هق ًمٞمس اعمَدقمك اإلمج٤مع هذا ًمٕمؾ أن سم٤مزم ذم خيٓمر

 ًمق أنف سمحٞم٨م قمٜمف، سمٕمٞمًدا اح٤مر ويٛمر ؾمؽمة يتخذ مل اًمرضمؾ يٙمقن وإٟمام ؾمؽمشمف6 وسملم

 وٓ اح٤مر يٓمقل ٓ - اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم آٟمًٗم٤م اًمًالم قمٚمٞمف أؿم٤مر يمام- سمٞمده ُمٜمٕمف أراد

 صحٞمح اًمٙمالم هذا سم٠من ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ هٜم٤م ًمٞمٛمٜمٕمف6 إًمٞمف ومٞمت٘مدم يٛمٜمٕمف، أن يًتٓمٞمع

 ح٤مذا وإٓ اًم٘مْمٞم٦م، هذه ذم يّمح أن يٛمٙمـ ٓ اإلمج٤مع ٕن اإلمج٤مع قمـ اًمٜمٔمر سمٖمض

 وأُم٤مُمف اًمّمالة ذم اًم٘م٤مئؿ سمؾ واعم٘مٞمؿ اح٤مر؟ عمٜمع يت٘مدم أن آٟمًٗم٤م اعمذيمقرة اًمٕم٤ٌمرة ىمَٞمد

 ؿمؼم سمٛم٘مدار إٓ اًمًؽمة قمـ سمٕمٞمًدا يٙمقن أن يٜمٌٖمل ٓ اًمًٜم٦م ذم شمٕمٚمٛمقن يمام وهق ؾمؽمة

 ومٗمل اًمًؽمة، وُمقوع ؾمجقده ُمقوع سملم إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء يمام ؿم٤مة ممر أو

 أراد إذا أُم٤م يده، سمٛمد يٛمٜمٕمف أن ومٞمٙمٗمٞمف اًمًؽمة وسملم سمٞمٜمف يٛمر أن اح٤مر أراد إذا اًمٖم٤مًم٥م

 قمدم طم٤مًم٦م ذم أُم٤م ييه ٓ: أوًٓ  ومٝمذا اًمًؽمة وراء أي اًمًجقد ُمقوع وراء يٛمر أن
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٤ًٌم يم٤من ًمق طمتك يٛمٜمٕمف أن وأراد يديف سملم اح٤مر ُمر ومٚمق اًمًؽمة اخت٤مذه  أن جيقز ُم٤م ىمري

 هذا ،شاعمرور ممٜمقع: »شمٕمٚمـ اًمتل اًمًؽمة وهل اًمٕمٚمؿ يْمع مل ٕنف ذًمؽ يٛمٜمٕمف6

 ومٝمذه ًمٚمًٞم٤مرات6 سم٤مًمٜم٦ًٌم شمٕمرومقهن٤م إؿم٤مرة اعمرور ممٜمقع أن يمريؿ ٟمٌقي اصٓمالح

 يديف، سملم متر أن جيقز ٓ أنف إًمٞمٝم٤م واًمٜم٤مفمر ًمٚمرائل إؿم٤مرة ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ضمٕمٚمٝم٤م اًمًؽمة

 يٛمٜمٕمف أن ًمف ومٚمٞمس يديف سملم ومٛمر هل٤م واوًٕم٤م يٙمـ مل وإذا وػم، ومال ظمٚمٗمٝم٤م ُمـ ُمر وم٢مذا

 إذا أطمديمؿ صالة ي٘مٓمع: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل ًمذًمؽ اًمًٜم٦م شمٓمٌٞمؼ ذم ىمٍَم  ٕنف

ة: اًمرطمؾ ُم١مظمرة ُمثؾ يديف سملم يٙمـ مل  سملم يٙمـ مل إذاش إؾمقد واًمٙمٚم٥م واحلامر اعمرأ

 قمغم هُمٚم٥م إذا يديف سملم ُمر ُمـ ييه ومال يديف سملم يم٤من إذا أُم٤م اًمّمالة اٟم٘مٓمٕم٧م يديف

 اًمّمالة ًمٙمـ اًمًؽمة، ووع ىمد يم٤من إذا صحٞمح٦م أهن٤م اًمّمالة ومحٙمؿ هذا أُم٤م، أُمره

 واًمّمالة اعمٜمع ًمف جيقز ٓ اًمًؽمة يْمع مل إذا يمذًمؽ، اًمًؽمة ووع ىمد يٙمـ مل إذا شمٌٓمؾ

 واحلامر اعمرأة اًمثالصم٦م إضمٜم٤مس هذه همػم سمٛمرور أضمره٤م يٜم٘مص أن وإُم٤م شمٌٓمؾ أن إُم٤م

 ش.ؿمٞمٓم٤من إٟمف: »ىم٤ملش إؾمقد؟ اًمٙمٚم٥م سم٤مل ُم٤م اهلل رؾمقل ي٤م: »ىم٤مًمقا ، إؾمقد واًمٙمٚم٥م

 (63 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)

 الزحام بؽثرة عـف يسؼط هؾ ادصيل يدي بني ادار دفع

 سملم َُمرّ  ُمـ يمؾ َوَردّ  َدوْمع اعمّمكم قمغم وؿمؼ ُمٙم٦م، ذم اًمزطم٤مم اؿمتد إذا: السمال

ُ٘مط ومٝمؾ اًمقىم٧م، ومقات وظمٌم يديف، ًْ هؿ؟ دومٕمٝمؿ قمٜمف َي  َوَردُّ

 .يً٘مط ٟمٕمؿ، :الشقخ

 (  11: 61: 34/ 113/ واًمٜمقر اهلدى) 





 

 الصالة مكٌا شروط مً
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 ادؽان ضفارة

 هذه إن: »اعمًجد ذم سم٤مل اًمذي ًمألقمرايب ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف اعمٙم٤من ـمٝم٤مرة أجْم٤م وجي٥م»

 ُم٤مء ُمـ سمدًمق ومج٤مء رضمال وم٠مُمرش واخلالء واًمٌقل اًم٘مذر ُمـ ًمٌمء شمّمٚمح ٓ اعم٤ًمضمد

 ش.قمٚمٞمف ومِمٜمف

 صمٜم٤م: قمامر سمـ قمٙمرُم٦م ـمريؼ ُمـ وأمحد واًمٌٞمٝم٘مل ُمًٚمؿ أظمرضمف صحٞمح احلدي٨م

 ذم ٟمحـ سمٞمٜمام: ىم٤مل - إؾمح٤مق قمؿ وهق - ُم٤مًمؽ سمـ أنس صمٜمل: ـمٚمح٦م أيب سمـ إؾمح٤مق

 أصح٤مب وم٘م٤مل اعمًجد ذم يٌقل وم٘م٤مم أقمرايب ضم٤مء إذ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع اعمًجد

 طمتك ومؽميمقهش دقمقه شمزرُمقه ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل ُمف ُمف: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 :ومت٤مُمف. احلدي٨م... ًمف وم٘م٤مل دقم٤مه اهلل رؾمقل إن صمؿ سم٤مل

 اهلل رؾمقل ىم٤مل يمام أوش اًم٘مرآن وىمراءة واًمّمالة وضمؾ قمز اهلل ًمذيمر هل إٟمام»

 عمًٚمؿ، واًمًٞم٤مق. قمٚمٞمف ومِمٜمف ُم٤مء ُمـ سمدًمق ومج٤مء اًم٘مقم ُمـ رضمال وم٠مُمر: ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص

 .ًمف رواي٦م ذم واًمٌٞمٝم٘مل أمحد قمٜمد هق وإٟمامش واخلالء: »ومٞمف وًمٞمس

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورؾمقل اعمًجد أقمرايب دظمؾ: ىم٤مل هريرة أيب طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف

 اهلل رؾمقل ومْمحؽش ُمٕمٜم٤م ٕطمد شمٖمٗمر وٓ وعمحٛمد زم اهمٗمر مهللا: »وم٘م٤مل ضم٤مًمس

 يٌقل ومِم٩م اعمًجد ٟم٤مطمٞم٦م ذم يم٤من إذا طمتك ومم صمؿش واؾمٕم٤م اطمتٔمرت ًم٘مد: »وىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص

 ي٤ٌمل ٓ وإٟمف واًمّمالة اهلل ًمذيمر اًمٌٞم٧م هذا سمٜمل إٟمام: »وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إًمٞمف وم٘م٤مم

 اًمٜمٌل وم٘م٤مم: وم٘مف أن سمٕمد إقمرايب ي٘مقل: ىم٤مل قمٚمٞمف وم٠مومرهمف ُم٤مء ُمـ سمًجؾ دقم٤م صمؿش ومٞمف

 .ييب ومل ي١مٟم٥م ومل ي٥ًم ومٚمؿ - وأُمل هق سم٠ميب - إزم ملسو هيلع هللا ىلص

 .قمٜمف ؾمٚمٛم٦م أيب قمـ قمٛمرو سمـ حمٛمد ـمريؼ ُمـ وأمحد ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف

 .طمًـ إؾمٜم٤مد وهذا

 ش.اًمٗمتح» ذم يمام أجْم٤م طم٤ٌمن أبـ ورواه



ـ ذوط ُمٙم٤من   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   354   اًمّمالة ُم

 ومٞمف ًمٞمس خمتٍما  هريرة وأيب أنس قمـ وهمػممه٤مش اًمّمحٞمحلم» ذم واحلديثلم

 .ُم٣م وىمد ُمٜمف اًمِم٤مهد ُمقوع

 ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل اعمٙم٤من ـمٝم٤مرة وضمقب ُمـ ذيمرٟم٤م ح٤م دًمٞمؾ واحلدي٨م

 ش:آظمتٞم٤مرات»

 هذه إن: »إقمرايب طمدي٨م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٘مقل قمٚمٞمٝم٤م يًتدل اًمٌ٘مٕم٦م وـمٝم٤مرة»

 أُمر وم٘مد. اًمٌقل قمغم اح٤مء سمّم٥م وأُمرهش واًمٕمذرة اًمٌقل ُمـ ًمٌمء شمّمٚمح ٓ اعم٤ًمضمد

 ش.اًمقضمقب يٗمٞمد وإُمر اًمّمالة ُمٙم٤من سمتٓمٝمػم اًمًالم قمٚمٞمف

 :وهق ضم٤مسمر طمدي٨م أجْم٤م ًمذًمؽ ويدل

 أدريمتف رضمؾ وم٠مجام وُمًجدا ـمٝمقرا[ ـمٞم٦ٌم] إرض زم وضمٕمٚم٧م: »وىمقًمف»

 ش.أدريمتف طمٞم٨م ومٚمٞمّمؾ اًمّمالة

 ٟمٍمت: ىمٌكم أطمد يٕمٓمٝمـ مل مخ٤ًم أقمٓمٞم٧م: »سمٚمٗمظ ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ ىمٓمٕم٦م هق

 أُمتل ُمـ رضمؾ وم٠مجام وـمٝمقرا ُمًجدا إرض زم وضمٕمٚم٧م ؿمٝمر، ُمًػمة سم٤مًمرقم٥م

 اًمِمٗم٤مقم٦م، وأقمٓمٞم٧م ىمٌكم، ٕطمد حتؾ ومل اًمٖمٜم٤مئؿ زم وأطمٚم٧م ومٚمٞمّمؾ، اًمّمالة أدريمتف

 ش.قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس إمم وسمٕمث٧م ظم٤مص٦م ىمقُمف إمم يٌٕم٨م اًمٜمٌل ويم٤من

 ًمٚمٌخ٤مري واًمًٞم٤مق قمٜمف وأمحد واًمدارُمل واًمٜم٤ًمئل وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 ذم صم٤مسمت٦م وهل واًمدارُمل عمًٚمؿ زي٤مدة اعمرسمٕملم سملم وُم٤م ٕمحد أقماله اعمذيمقرة واجلٛمٚم٦م

 ش.وـمٝمقرا ُمًجدا ـمٞم٦ٌم أرض يمؾ زم ضمٕمٚم٧م: »سمٚمٗمظ أجْم٤م أنس طمدي٨م

 اًمٕمراىمل وصححفش اًمٗمتح» ذم يمام صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد اجل٤مرود واسمـ اعمٜمذر اسمـ رواه

 اسمـ قمٜمد أنس رواي٦م ُمـش ـمٞم٦ٌم» سمزي٤مدة صم٤مسم٧م وهق: »ىم٤مل طمٞم٨مش اًمٜمٞمؾ» ذم يمام أجْم٤م

ج  شمدل وهل: »اًمِمقيم٤مين ىم٤مل صمؿش صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد: اًمٕمراىمل ىم٤ملش ُمًٜمده» ذم اًمنا

د أن قمغم  اعمتٜمج٦ًم ٕن اعم٤ٌمطم٦م اًمٓم٤مهرة إرض احلدي٨م ذم اعمذيمقرة سم٤مٕرض اعمرا

 ش.ذقم٤م سمٓمٞم٦ٌم ًمٞم٧ًم واعمٖمّمقسم٦م ًمٖم٦م سمٓمٞم٦ٌم ًمٞم٧ًم



 355 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة 

 هق يدل ٓ ًمٙمٜمف اًمّمالة ذم اخلٌٞمث٦م إرض اضمتٜم٤مب جي٥م أنف احلدي٨م ومٛمٗمٝمقم

 ذـمٞم٦م ذم يم٤مًم٘مقل ومٞمف وم٤مًم٘مقل اعمٙم٤من ـمٝم٤مرة ذـمٞم٦م قمغم ىمٌٚمف إقمرايب طمدي٨م وٓ

 دًمٞمال سم٤مًمنمـمٞم٦م ىم٤مل عمـ أضمد ومل ومٞمٝمام اًم٘مقل شمٗمّمٞمؾ ؾمٌؼ وىمد واًمثقب اًمٌدن ـمٝم٤مرة

 .هٜم٤مك شم٘مدم ُم٤م ؾمقى صحٞمح٤م

 اًمذي. احلدي٨م... ُمقاـمـ ؾمت٦م ذم يّمغم أن هنك: سمٚمٗمظ قمٛمر اسمـ طمدي٨م وأُم٤م

 سمف آطمتج٤مج جيقز ٓ ومْمٕمٞمػ اًمنمـمٞم٦م قمغمش اعمٝمذب» وص٤مطم٥م اًمراومٕمل سمف اطمت٩م

 ش.اًمت٤مج ٟم٘مد» ذم قمٚمٞمف وشمٙمٚمٛمٜم٤م واًمٕمً٘مالين اًمٜمقوي سمٞمٜمف يمام

 ذم ؾمٌؼ ُم٤م اًمنمـمٞم٦م ودًمٞمؾ: »احلدي٨م قمغم شمٙمٚمؿ أن سمٕمد اًمٜمقوي ىم٤مل وًمذًمؽ 

 طمدي٨م سمف حيت٩م ومم٤م سمف آطمتج٤مج يّمح ومال هٜم٤م اعمذيمقر احلدي٨م وأُم٤م اًم٤ٌمب أول

 اًمٌخ٤مري رواهش ُم٤مء ُمـ ذٟمقسم٤م قمٚمٞمف صٌقا : »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وىمقل اعمًجد ذم إقمرايب سمقل

 ش.وُمًٚمؿ

 مم٤م إًمٞمف أؿم٤مر ُم٤م وُمثٚمف. ؾمٌؼ يمام اًمقضمقب يٗمٞمد وإٟمام اًمنمـمٞم٦م يٗمٞمد ٓ هذا: ىمٚم٧م

 إًمٞمف أؿم٤مر اًمذي اًمٜمقوي يمالم ٟم٘مٚمٜم٤م وىمد اًمقضمقب، إٓ شمٗمٞمد ٓ أواُمر ذًمؽ ومٙمؾ ؾمٌؼ

 .ومراضمٕمف اًمٙمٗم٤مي٦م ومٞمف ُم٤م هٜم٤مك وسمٞمٜم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م اعم٠ًمخ٦م ظم٤ممت٦م ذم

 ([.3/111) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 فقفا الصالة عـ ادـفل ادقاضـ

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 اإلسمؾ، وأقمٓم٤من اًمٓمريؼ، وىم٤مرقم٦م واعمجزرة، اعمزسمٚم٦م، ذم اًمّمالة» – 1: ىمقًمف

 أن قمٛمر اسمـ قمـ طمّملم سمـ داود قمـ ضمٌػمة سمـ زيد ومٕمـ اًمٙمٕم٦ٌم، وومقق واحلامم،

 ...ش.ُمقاـمـ ؾمٌٕم٦م ذم يّمغم أن هنك ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 قمغم وأىمره احلدي٨م شمْمٕمٞمٗمف اًمؽمُمذي قمـ ٟم٘مؾ صمؿ اعمذيمقرة اعمقاوع ومذيمر: ىمٚم٧م

 دًمٞمؾ سمدون اًمدقمقى ومٕم٤مدت 643ش اإلرواء» ذم ُمٌلم هق يمام اًمّمقاب وهق ذًمؽ



ـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   611   ُم

 وًمق ًمٚمحدي٨م شمِمٝمد صحٞمح٦م أظمرى أطم٤مدي٨م يقرد أن اعم١مًمػ قمغم ومٙم٤من صحٞمح،

 :ُمٗمرداشمف سمٕمض ذم

 ش.واحلامم اعم٘مؼمة إٓ ُمًجد يمٚمٝم٤م إرض: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ومٛمٜمٝم٤م

 سمٕمْمٝمؿ قمٜمد وإؾمٜم٤مده وهمػمهؿ، واًمٌٞمٝم٘مل واحل٤ميمؿ واًمؽمُمذي داود أبق أظمرضمف

 .اًم٤ًمسمؼ اعمّمدر ذم خمرج وهق اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح

 وأقمٓم٤من اًمٖمٜمؿ ُمراسمض إٓ دمدوا ومٚمؿ اًمّمالة طميت إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وُمٜمٝم٤م

 ش.اإلسمؾ أقمٓم٤من ذم شمّمٚمقا  وٓ اًمٖمٜمؿ ُمراسمض ذم ومّمٚمقا  اإلسمؾ

 اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح سمًٜمد وهمػمهؿ ُم٤مضمف واسمـ واًمدارُمل أمحد أظمرضمف

 ش.اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر» ذم ظمرضمتٝم٤م أظمرى أطم٤مدي٨م ُمٕمٜم٤مه وذم هريرة أيب طمدي٨م ُمـ

 جيقز وٓ إظمرى اعمقاـمـ ذم اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل ذم صحٞمح٤م طمديث٤م أقمٚمؿ وٓ

   .ومٚمٞمٕمٚمؿ ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف سمٜمص إٓ ومٞمٝم٤م سمٌٓمالهن٤م اًم٘مقل

 ([655) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 ادؼزة دم الصالة جقاز عدم

 :قمنمة أُم٤ميمـ ذم اًمّمالة دمقز وٓ -»

 قمٚمٞمف ًم٘مقًمف وم٠ميمثر واطمد إٟم٤ًمن ومٞمف دومـ اًمذي اعمقوع وهل اعم٘مؼمة :األول

 ش.واحلامم اعم٘مؼمة إٓ ُمًجد يمٚمٝم٤م إرض: »واًمًالم اًمّمالة

 ًمٙمـ ظمٚمٗمف أو ي٤ًمره قمـ أو يٛمٞمٜمف قمـ أو ىمٌٚمتف اًم٘مؼم أيم٤من ذًمؽ ذم وؾمقاء

 ىمٌقر اختذوا واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد قمغم اهلل ًمٕمٜم٦م: »ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف أؿمد سم٤مًمّمالة اؾمت٘م٤ٌمًمف

ر ُمـ إن: »وىمقًمفش ُم٤ًمضمد أنٌٞم٤مئٝمؿ  وُمـ أطمٞم٤مء وهؿ اًم٤ًمقم٦م شمدريمف ُمـ اًمٜم٤مس ذا

 ش.ُم٤ًمضمد اًم٘مٌقر يتخذ

 [:ىم٤مل أن إمم خترجيٝمام قمغم اإلُم٤مم شمٙمٚمؿ صمؿ]



 613 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة 

 شمٗمًػمه ذم اًم٘مقًملم أطمد قمغم هق إٟمام ذيمرٟم٤م ُم٤م قمغم سم٤محلدي٨م آؾمتدٓل أن واقمٚمؿ

د أن وهق  :اًمٌٞمْم٤موي ىم٤مل. اًم٘مؼم اؾمت٘م٤ٌمل: سم٤مٓخت٤مذ اعمرا

 وجيٕمٚمقهن٤م ًمِم٠مهنؿ شمٕمٔمٞمام أنٌٞم٤مئٝمؿ ًم٘مٌقر يًجدون واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد يم٤مٟم٧م ح٤م»

 اعمًٚمٛملم وُمٜمع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ًمٕمٜمٝمؿ - أوصم٤مٟم٤م واختذوه٤م ٟمحقه٤م اًمّمالة ذم يتقضمٝمقن ىمٌٚم٦م

 ش.ذًمؽ ُمثؾ قمـ

 .اهلل ؿم٤مء إن ىمري٤ٌم سمٞم٤مٟمف ؾمٞم٠ميت يمام اًمٌٞمْم٤موي ذيمره مم٤م أقمؿ قمٜمدٟم٤م ُمٕمٜم٤مه واحلدي٨م

 ًمٚمٜمص ٟم٘مؾ مل إن - ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل طمدي٨م ُمـ ًمٚم٘مّمد اعمّم٤مدم اًمٗمٝمؿ قمج٤مئ٥م وُمـ

 :وهق يمالُمف مت٤مم ذم اًمٌٞمْم٤موي ىمقل - ُمٜمف

 آؾمتٔمٝم٤مر سمف وىمّمد ُم٘مؼمة ذم صغم أو ص٤مًمح سمجقار ُمًجدا اختذ ُمـ وأُم٤م»

 طمرج ومال ٟمحقه واًمتقضمف ًمف اًمتٕمٔمٞمؿ ٓ إًمٞمف قم٤ٌمدشمف آصم٤مر ُمـ أثر وصقل أو سمروطمف

 ش.قمٚمٞمف

 اهلل قمّمٛمف ُمـ واعمٕمّمقم واًمْمالل اًمقصمٜمٞم٦م أث٤مر ُمـ ومٞمف ُم٤م خيٗمك وٓ ىم٤مل يمذا

 :هذا يمالُمف ٟم٘مؾ أن سمٕمد اعمٜم٤موي وم٘م٤مل اًمٕمٚمامء شمٕم٘مٌف وًمذًمؽ

 ىمٌقر واعمراد ُمٓمٚم٘م٤م اًم٘مٌقر قمغم اعمًجد سمٜم٤مء يمراه٦م اًمِمٞمخلم ظمؼم ذم ًمٙمـ»

 ش.يٕمٌد وصمٜم٤م ىمؼمي دمٕمؾ ٓ مهللا: ظمؼم ًم٘مريٜم٦م اًم٘مٌقر ومٞمٝم٤م يٕمٌد أن ظمِمٞم٦م اعمًٚمٛملم

 يمام اًم٘مؼم قمٜمد اعمًجد اخت٤مذ يمراه٦م قمغم طمٜمٞمٗم٦م أيب شمٚمٛمٞمذ حمٛمد اإلُم٤مم ٟمص وىمد

 خيٗمك ٓ يمامش قمغم» أوش ومقق: »ىمقًمف ُمـ أقمؿش قمٜمد» ب واًمتٕمٌػم ذًمؽ ذم ٟمّمف ي٠ميت

 قمغم رد اهلل رمحف حمٛمد ومٙمالم وقمٚمٞمف قمٜمده سمٜمك وم٘مد ص٤مًمح سمجقار ُمًجدا سمٜمك ومٛمـ

: وم٘م٤ملش اًمًالم ؾمٌؾ» ذم أجْم٤م اًمّمٜمٕم٤مين قمٚمٞمف ورد اعمٌتدع هذا رأجف ذم اًمٌٞمْم٤موي

 صمؿ ًمف شمٕمٔمٞمؿ سمف اًمتؼمك وىمّمد سم٘مرسمف اعم٤ًمضمد اخت٤مذ: ي٘م٤مل ًمف ًمتٕمٔمٞمؿ ٓ: ىمقًمف»

 اًمذريٕم٦م ؾمد اًمٕمٚم٦م أن واًمٔم٤مهر ذيمر سمام اًمتٕمٚمٞمؾ قمغم دًمٞمؾ وٓ ُمٓمٚم٘م٦م اًمٜمٝمل أطم٤مدي٨م

 وح٤م شمي وٓ شمٜمٗمع ٓ اًمتل اجلامدات يٕمٔمٛمقن اًمذيـ إوصم٤من سمٕمٌدة اًمتِمٌف قمـ واًمٌٕمد

 :ىم٤ملش سم٤مًمٙمٚمٞم٦م اًمٜمٗمع قمـ اخل٤مزم واًمتٌذير اًمٕم٨ٌم ُمـ ذًمؽ ذم اح٤مل إٟمٗم٤مق ذم



ـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   616   ُم

 ش.حتٍم ٓ واًم٘م٤ٌمب اعمِم٤مهد ُمـ اًم٘مٌقر قمغم يٌٜمك ُم٤م وُمٗم٤مؾمد»

 ًمٕمٛمقم اعمذيمقر اًمتٗمّمٞمؾ قمغم اعم٘مؼمة ذم اًمّمالة حتريؿ يٗمٞمد إول واحلدي٨م

 وهق ومٞمٝم٤م اًمّمالة سمٓمالن إمم سمٕمْمٝمؿ وذه٥م. اًمتحريؿ أصٚمف اًمٜمٝمل وٕن احلدي٨م

: ىم٤مل أنف أمحد قمـ ورواهش اعمٚمحك» ذم طمزم اسمـ هذا إمم ذه٥م وىمد أقمٚمؿ واهلل حمتٛمؾ

 اعم٘مؼمة وذم اًم٘مؼم إمم اًمّمالة ويمره: »ىم٤مل صمؿش. أبدا أقم٤مد ىمؼم إمم أو ُم٘مؼمة ذم صغم ُمـ»

 سمٕمض ًمف واطمت٩م سم٠مؾم٤م سمذًمؽ ُم٤مًمؽ ير ومل وؾمٗمٞم٤من وإوزاقمل طمٜمٞمٗم٦م أبق: اًم٘مؼم وقمغم

 وهذا: »طمزم اسمـ ىم٤ملش اًمًقداء اعمًٙمٞمٜم٦م ىمؼم قمغم صغم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سم٠من ُم٘مٚمديف

 جيٞمزون ومال ومٞمف ضم٤مء ومٞمام اخلؼم هذا خي٤مًمٗمقن اًم٘مقم ه١مٓء يٙمقن أن سمف ٟم٤مهٞمؽ قمج٥م

 وٓ أثر ُمٜمف ومٞمف ًمٞمس سمام - يًتٌٞمحقن صمؿ دومـ ىمد ُمـ قمغم اجلٜم٤مزة صالة شمّمغم أن

 طمٞم٨م اًمّمالة حتؾ ومال طمؼ أصم٤مر هذه ويمؾ: »ىم٤ملش. اًمث٤مسمت٦م اًمًٜمـ خم٤مًمٗم٦م - إؿم٤مرة

 يمام ص٤مطمٌف دومـ ىمد اًمذي اًم٘مؼم وقمغم اعم٘مؼمة ذم شمّمغم وم٢مهن٤م اجلٜم٤مزة صالة إٓ ذيمرٟم٤م

 ُمثؾ ٟمٗمٕمؾ أن شمٕم٤ممم اهلل إمم اًم٘مرب ُمـ وٟمٕمد قمٜمف هنك ُم٤م ٟمحرم. ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومٕمؾ

 ش.اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد وم٤ٌمـمؾ ذًمؽ قمدا وُم٤م طمؼ وومٕمٚمف طمؼ وهنٞمف وم٠مُمره ومٕمؾ ُم٤م

 :اعم٠ًمخ٦م ذم اًمٕمٚمامء ُمذاه٥م طمٙمك أن سمٕمد اًمِمقيم٤مين وىم٤مل

 اًمدًٓم٦م قمـ شم٘مٍم ٓش طمزم اسمـ» اإلُم٤مم ذًمؽ ىم٤مل يمام اعمتقاشمرة اًمٜمٝمل وأطم٤مدي٨م»

 قمغم يدل اًمٜمٝمل أن إصقل ذم شم٘مرر وىمد ًمف احل٘مٞم٘مل اعمٕمٜمك هق اًمذي اًمتحريؿ قمغم

 هق اًمٜمٝمل ي٘متْمٞمف اًمذي اًمٗم٤ًمد ٕن واًمٌٓمالن اًمتحريؿ احلؼ ومٞمٙمقن قمٜمف اعمٜمٝمل وم٤ًمد

 قمٚمٞمف صدق ُم٤م ويمؾ اعم٘م٤مسمر وسملم اًم٘مؼم قمغم اًمّمالة سملم ومرق همػم ُمـ ًمٚمٌٓمالن اعمرادف

 ش.اعم٘مؼمة ًمٗمظ

 ش:آظمتٞم٤مرات» ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ وىم٤مل

 اًمنمك ًمذريٕم٦م ؾمد هق ذًمؽ قمـ واًمٜمٝمل إًمٞمٝم٤م وٓ اعم٘مؼمة ذم اًمّمالة شمّمح وٓ»

 وقم٤مُم٦م أمحد يمالم ذم وًمٞمس ومّم٤مقمدا ىمٌقر صمالصم٦م اعم٘مؼمة أن أصح٤مسمٜم٤م ُمـ ـم٤مئٗم٦م وذيمر

 اًمّمالة ُمٜمع يقضم٥م واؾمتدٓهلؿ وشمٕمٚمٞمٚمٝمؿ يمالُمٝمؿ قمٛمقم سمؾ اًمٗمرق هذا أصح٤مسمف

 وىم٤مل ىمؼم مجع أنف ٓ ومٞمف ىمؼم ُم٤م يمؾ واعم٘مؼمة اًمّمقاب وهق اًم٘مٌقر ُمـ واطمد ىمؼم قمٜمد



 611 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة 

 أن يٕملم ومٝمذا. ومٞمف يّمغم ٓ اًم٘مٌقر طمقل مم٤م اعم٘مؼمة اؾمؿ ذم دظمؾ ُم٤م ويمؾ: أصح٤مسمٜم٤م

 أنف وهمػمه أُمدي وذيمر إًمٞمف اعمْم٤مف وومٜم٤مئف اعمٜمٗمرد اًم٘مؼم حلرُم٦م ُمتٜم٤موٓ يٙمقن اعمٜمع

 وسملم احل٤مئط سملم يٙمقن طمتك اًم٘مؼم إمم ىمٌٚمتف اًمذي اعمًجد أي ومٞمف اًمّمالة دمقز ٓ

 ش.أمحد ُمٜمّمقص هذا: سمٕمْمٝمؿ وذيمر آظمر طم٤مئؾ اعم٘مؼمة

 ([.3/113) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 ادؼزة دم الصالة عـ الـفل عؾة

 اًمتِمٌف: وىمٞمؾ اًمٜمج٤مؾم٦م: وم٘مٞمؾ اعم٘مؼمة ذم اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل قمٚم٦م ذم اظمتٚمٗمقا  وىمد

 وهق. وهمػمه اإلؾمالم ؿمٞمخ يمالم ذم ؾمٌؼ يمام اًمنمك ًمذريٕم٦م وؾمدا اًمٙمت٤مب سم٠مهؾ

 سمٕمْمٝم٤م وي٠ميت اًمٌٕمض ُم٣م وىمد اًم٤ٌمب هذا ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م جمٛمقع ُمـ اًمٔم٤مهر

 ش:طم٤مؿمٞمتف» ذم قم٤مسمديـ اسمـ وم٘م٤مل احلٜمٗمٞم٦م ُمـ اعمت٠مظمرون قمٚمامؤٟم٤م ضمرى وقمٚمٞمف

 وصديدهؿ اعمقشمك قمٔم٤مم ومٞمٝم٤م ٕن: وم٘مٞمؾش اًمٙمراه٦م: يٕمٜمل» قمٚمتف ذم واظمتٚمػ»

 ُم٤ًمضمد اًمّم٤محللم ىمٌقر اخت٤مذ إصٜم٤مم قم٤ٌمدة أصؾ ٕن: وىمٞمؾ ٟمٔمر وومٞمف ٟمجس وهق

 ش.احل٤مؿمٞم٦م ذم ُمِمك وقمٚمٞمف سم٤مًمٞمٝمقد شمِمٌف ٕنف: وىمٞمؾ

 ُمراىمل قمغم طم٤مؿمٞمتف» ذم اًمٓمحٓم٤موي اقمتٛمده اًمذي هق إظمػم اًم٘مٞمؾ وهذا

 :يمالُمف وٟمصش اًمٗمالح

 ًمٕمٜم٦م: »ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل واًمٜمّم٤مرى سم٤مًمٞمٝمقد شمِمٌف ٕنف اًم٤ٌمء سمتثٚمٞم٨م اعم٘مؼمة وذم: ىمقًمف»

 ظمٚمٗمف أو ومقىمف يم٤مٟم٧م وؾمقاءش ُم٤ًمضمد أنٌٞم٤مئٝمؿ ىمٌقر اختذوا واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد قمغم اهلل

 اًمّمالة شمٙمره ومال اًمًالم قمٚمٞمٝمؿ إنٌٞم٤مء ُم٘م٤مسمر ويًتثٜمك قمٚمٞمف واىمػ هق ُم٤م حت٧م أو

 ىمٌقرهؿ ذم أطمٞم٤مء ٕهنؿ اًم٘مٌٚم٦م ضمٝم٦م ذم اًم٘مؼم يٙمقن ٓ أن سمٕمد ٓ أو ُمٜمٌقؿم٦م ُمٓمٚم٘م٤م ومٞمٝم٤م

 احلجر سملم وأن اعمٞمزاب حت٧م احلجر ذم اًمًالم قمٚمٞمف إؾمامقمٞمؾ ُمرىمد أن شمرى أٓ

 ًمٚمّمالة يتحرى ُمٙم٤من أومْمؾ اعمًجد ذًمؽ إن صمؿ ٟمٌٞم٤م ؾمٌٕملم ىمؼم وزُمزم إؾمقد

 ش.اعمِمٙم٤مة ذح» ذم أوم٤مده. همػمهؿ ُم٘م٤مسمر سمخالف



ـ ذ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   610   وط ُمٙم٤من اًمّمالةُم

 يم٤من إذا وم٢مٟمف سمٕمْم٤م سمٕمْمف يٜم٤مىمض ُمدظمقل يمالم وهق اًمٓمحٓم٤موي يمالم يمٚمف هذا

 ىمٌقر يتخذون يم٤مٟمقا  وهؿ - واًمٜمّم٤مرى سم٤مًمٞمٝمقد سم٤مًمتِمٌف اًمٙمراه٦م ويٕمٚمؾ يٍمح

 سم٤مًمّمالة سم٤مًمٙمٗم٤مر اًمتِمٌف يتح٘مؼ وإٟمام إنٌٞم٤مء ىمٌقر يًتثٜمل ومٙمٞمػ - ُم٤ًمضمد أنٌٞم٤مئٝمؿ

 ومٞمٝم٤م؟

 وذًمؽ اًمٜمج٤مؾم٦م هل اًمٙمراه٦م قمٚم٦م يم٤مٟم٧م ًمق ومٞمام آؾمتثٜم٤مء هذا يّمح يم٤من رسمام ٟمٕمؿ

 ًمٕمٜمف سمٕمد ُمٓمٚم٘م٤م آؾمتثٜم٤مء هذا يّمح ومال ذًمؽ وُمع اًمًالم قمٚمٞمٝمؿ ىمٌقرهؿ ًمٓمٝم٤مرة

 يمام ذًمؽ قمـ أُمتف وهنٞمف ُم٤ًمضمد إنٌٞم٤مء ىمٌقر يتخذ يم٤من ُمـ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 .ي٠ميت

 ضمٝم٦م ُمـ اًمٍميح اًمتٜم٤مىمض هذا ذم أيت ىمد اًمٓمحٓم٤موي يٙمقن أن أظمِمك وأن٤م

 ٟم٘مؾ ئمٝمر ومٞمام ومٝمق ي٘مقل، أو يٙمت٥م ومٞمام يٗمٙمر ص٤مطمٌف يدع ٓ ُم٤م يمثػما  اًمذي اًمت٘مٚمٞمد

 ٟم٘مؾ صمؿ سم٤مٓؾمتثٜم٤مء ي٘مقًمقا  أن يتّمقر ٓ اًمذيـ اًمٕمٚمامء سمٕمض قمـ اًمّمحٞمح اًمتٕمٚمٞمؾ

 ويدل قمٜمٝمؿ ُمٜم٘مقل وهق اًمٜمج٤مؾم٦م وهل إظمرى سم٤مًمٕمٚم٦م ي٘مقل ُمـ سمٕمض قمـ آؾمتثٜم٤مء

 هبذه اًم٘مقل أؾم٤مس قمغم ي٘م٤مل أن يّمح إٟمام هذا وم٢منش ٓ أو ُمٜمٌقؿم٦م: »ىمقًمف هذا قمغم

 ذم اعمٜمٌقؿم٦م وهمػم اعمٜمٌقؿم٦م اعم٘مؼمة سملم سم٤مًمٗمرق اًم٘مقل يتٗمرع وقمٚمٞمٝم٤م اعمرضمقطم٦م اًمٕمٚم٦م

 هد؟ اًم٘مقل هذا ُمٕمٜمك ومام طم٘م٤م إًمٞمف ذهٌٜم٤م اًمذي هذا يٙمـ مل وم٢من إنٌٞم٤مء ُم٘م٤مسمر همػم

 ًمٚمٜمص؟ اعمّم٤مدم آؾمتثٜم٤مء ُمٕمٜمك وُم٤م

 آؾمت٘م٤ٌمل ُمٕمٜم٤مه سمؾ اًمٕمٛمقم قمغم اًمٓمحٓم٤موي قمٜمد ُمٕمٜم٤مه ًمٞمس اًمٜمص إن: ي٘م٤مل ىمد

 يٙمقن ٓ أن سمٕمد: »آؾمتثٜم٤مء سمٕمد ىمقًمف ذًمؽ قمغم ويدل اًمٌٞمْم٤موي قمـ ذيمره ؾمٌؼ يمام

 .ومٝمٛمف طم٥ًم اًمٜمص يّم٤مدم مل اًم٘مٞمد هبذا ومٝمقش اًم٘مٌٚم٦م ضمٝم٦م اًم٘مؼم

 .إًمخ...ش ظمٚمٗمف أو ومقىمف يم٤مٟم٧م وؾمقاء: »ىمقًمف قمٚمٞمف يِمٙمؾ ًمٙمـ: وم٠مىمقل

 اعمٕم٘مقل اًمٗمرق هق ُم٤م صمؿ قمٛمقُمف قمغم قمٜمده أنف يِمٕمر سمام احلدي٨م قمـ ذًمؽ ىم٤مل

 ُمع اعمذيمقر اًم٘مٞمد ُمع ىمٌقرهؿ ذم وإسم٤مطمتف إنٌٞم٤مء همػم ىمٌقر ذم يمٚمف ذًمؽ ُمـ اعمٜمع يـ

 قمٜمد اًمّمالة ُمـ أقمٔمؿ ُمٓمٚم٘م٤م قمٜمده٤م اًمّمالة ُمـ اًمٕم٘مٞمدة قمغم اخلٓمر سم٠من اًمٕمٚمؿ

 همػمه٤م؟



 611 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة 

 ذح اعمٗم٤مشمٞمح ُمرىم٤مة: »اعمًٛمكش اعمِمٙم٤مة» ذح إمم رضمٕم٧م شم٘مدم ُم٤م يمت٤مسم٦م وسمٕمد

 وًمٙمٜمف يمالُمف ضمؾ ٟم٘مؾ اًمٓمحٓم٤موي أن زم ومتٌلم اًم٘م٤مري قمكم ًمٚمِمٞمخش اعمّم٤مسمٞمح ُمِمٙم٤مة

 اعمح٤مذير ُمـ إًمٞمف أذٟم٤م ُم٤م ُمٜمف وًمزم سم٤معمٕمٜمك أظمؾ سمحٞم٨م وأظمر وىمدم اًمٜم٘مؾ ذم أؾم٤مء

 اًمتٕمٚمٞمؾ إمم ذه٥م ُمـ سمٕمض قمـ ٟم٘مٚمف إٟمام آؾمتثٜم٤مء أن وحت٘مؼ أجْم٤م ُمٜمف وشمٌلم

 إًمخ...ش وؾمقاء: »ىمقًمف ذم اًمٓمحٓم٤موي ذيمره اًمذي اًمتٗمّمٞمؾ ضم٤مء وقمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م

 أؿم٤مر: »ذًمؽ ذم يمالُمف وٟمص - اهلٞمتٛمل يٕمٜمل - طمجر اسمـ يمالم ُمـ ٟم٘مٚمف وهق

. اعم٘مؼمة ذم شمٙمره سم٠مهن٤م اًمًالم قمٚمٞمف إؾمامقمٞمؾ ىمؼم قمٜمد اًمّمالة اؾمتِمٙم٤مل إمم اًمِم٤مرح

 ُم٘م٤مسمر يًتثٜمك: ىمقهلؿ قمـ همٗمٚم٦م ويمٚمف ًمٜمج٤مؾمتٝم٤م ُمٜمٌقؿم٦م ُم٘مؼمة حمٚمٝم٤م سم٠من وأضم٤مب

سمف اًمتٜمزل وقمغم ىمٌقرهؿ ذم أطمٞم٤مء ٕهنؿ ُمٓمٚم٘م٤م ومٞمٝم٤م اًمّمالة يٙمره ومال إنٌٞم٤مء  همػم ومجقا

 حم٤مذ ٕنف شمٜمٌش مل وإن إنٌٞم٤مء همػم ُم٘مؼمة ذم اًمّمالة سمٙمراه٦م ًمتٍمحيٝمؿ صحٞمح

 هق ُم٤م حت٧م أو ظمٚمٗمف أو ومقىمف يم٤مٟم٧م ؾمقاء ُمٙمروه٦م اًمّمالة ذم وحم٤مذاهت٤م ًمٚمٜمج٤مؾم٦م

 ش.اعمرىم٤مة» ذم ُم٤م ـه. اش قمٚمٞمف واىمػ

 ىمؼم قمٜمد اًمّمالة أومْمٚمٞم٦م ُمـش اعمِمٙم٤مة» ًمنمح شمٌٕم٤م اًمٓمحٓم٤موي سمف اطمت٩م ُم٤م وأُم٤م

 اعمذيمقر اًمنمح ذم ٟمٗمًف اًم٘م٤مري قمٜمف أضم٤مب وم٘مد ٟمٌٞم٤م اًمًٌٕملم وىمؼم اًمًالم قمٚمٞمف إؾمامقمٞمؾ

 ش.سمف ًمالؾمتدٓل يّمٚمح ومال ُمٜمدرؾم٦م وهمػمه إؾمامقمٞمؾ ىمؼم صقرة أن وومٞمف: »سم٘مقًمف

 هق إٟمام اًمّمالة ومْمٞمٚم٦م أن قمغم يدل ٓ ومذًمؽ ُمٜمدرؾم٦م همػم أهن٤م ه٥م: ٟم٘مقل وٟمحـ

ه مم٤م صالة سم٠مخػ ومٞمف اًمّمالة ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمًجد أن شمرى أٓ. أضمٚمٝم٤م ُمـ  ُمـ ؾمقا

 أن ىمٌؾ ذًمؽ ىم٤مل أنف اعمٕمٚمقم وُمـ ؟ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف صح يمام احلرام اعمًجد إٓ اعم٤ًمضمد

 ومٝمؾ اًمٜمٌقي اعمًجد إمم هذه شمْمؿ أن وىمٌؾ اًمنميٗم٦م احلجرة ذم اًمًالم قمٚمٞمف يدومـ

 اًم٘مؼم أضمؾ ُمـ ومٞمف اًمّمالة ومْمٞمٚم٦م إن: ي٘م٤مل أن ومٞمف أن اًمنميػ اًم٘مؼم وضمقد ُمـ يٚمزم

 ومْمٞمٚم٦م ُمـ يٚمزم ٓ ومٙمذًمؽ اًمٕمقام، ُمـ اجلٝم٤مل إٓ ذًمؽ ي٘مقل ٓ يمال اًمنميػ؟

 هنك وىمد يٙمقن ويمٞمػ اًم٘مٌقر، أضمؾ ُمـ ذًمؽ أن وهمػمه إؾمامقمٞمؾ ىمؼم قمٜمد اًمّمالة

 شمًٚمٞمؿ قمغم ي٘م٤مل يمٚمف وهذا ذًمؽ؟ ومٕمؾ ُمـ وًمٕمـ ُم٤ًمضمد اخت٤مذه٤م قمـ اًمًالم قمٚمٞمف

 اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ ىم٤مل اعمحدصملم قمٜمد سمث٤مسم٧م وًمٞمس اعمٙم٤من ذًمؽ ذم اًم٘مٌقر شمٚمؽ صمٌقت

 ش:اعمقوققم٤مت» ذم



ـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   612   ُم

 قمٚمٞمف ٟمٌٞمٜم٤م همػم ٟمٌل ىمؼم شمٕمٞملم يّمح ٓ: اجلزري سمـ حمٛمد اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م ىم٤مل»

 شمٚمؽ سمخّمقص ٓ اًم٘مري٦م شمٚمؽ ذم اًمًالم قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ ؾمٞمدٟم٤م ٟمٕمؿ واًمًالم، اًمّمالة

 ش.اٟمتٝمك. اًمٌ٘مٕم٦م

 أهؾ ُمـ واطمد همػم ُمـ ٟمحقهش آىمتْم٤مء» ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ طمٙمك وىمد: ىمٚم٧م

 :ذيمر صمؿ اًمٕمٚمؿ

 أن ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ديـ ُمـ سم٤مٓوٓمرار قمٚمٛمقه ُم٤م أمجٕمقا  ىمد اعمًٚمٛملم إن»

 اًمٌ٘مٕم٦م شمٚمؽ ذم ًمٚمّمالة وٓ ًمذًمؽ ومٞمٝم٤م ومْمؾ ٓ - يم٤من ىمؼم أي - اًم٘مؼم قمٜمد اًمّمالة

 :سمّمٗمح٦م ذًمؽ ىمٌؾ وىم٤ملش ذ ُمزي٦م سمؾ أصال ظمػم ُمزي٦م

 إٓ ًمٞمس اعم٘مؼمة ذم اًمّمالة يمراه٦م ؾم٥ٌم أن اقمت٘مد ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ أن واقمٚمؿ»

 آقمت٘م٤مد هذا قمغم وسمٜمك اعمقشمك صديد ُمـ سم٤مًمؽماب خيتٚمط ح٤م اًمٜمج٤مؾم٦م ُمٔمٜم٦م ًمٙمقهن٤م

 ٓ أو طم٤مئؾ اًمؽماب وسملم سمٞمٜمف يٙمقن أن وسملم واًمٕمتٞم٘م٦م اجلديدة اعم٘مؼمة سملم اًمٗمرق

 ًمٙمـ شمٙمـ، مل أو ُم٘مؼمة يم٤مٟم٧م ؾمقاء قمٚمٞمٝم٤م اًمّمالة ُمـ ُم٤مٟمٕم٦م إرض وٟمج٤مؾم٦م يٙمقن،

 اًمٞمٝمقد أن سملم ىمد وم٢مٟمف هذا هق ًمٞمس اًم٘مٌقر قمٜمد اًمّمالة قمـ سم٤مًمٜمٝمل إيمؼم اعم٘مّمقد

: ىم٤مل صمؿش. ُمًجدا ىمؼمه قمغم سمٜمقا  اًمّم٤مًمح اًمرضمؾ ومٞمٝمؿ ُم٤مت إذا يم٤مٟمقا  واًمٜمّم٤مرى

 ىمقم قمغم اهلل همْم٥م اؿمتد يٕمٌد، وصمٜم٤م ىمؼمي دمٕمؾ ٓ مهللا: »ىم٤مل أنف قمٜمف وروي»

 وطمدي٨م شم٘مدم مم٤م وهمػمه قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذيمر صمؿش.ش ُم٤ًمضمد أنٌٞم٤مئٝمؿ ىمٌقر اختذوا

 شمتخذوا ومال أٓ ُم٤ًمضمد اًم٘مٌقر يتخذون يم٤مٟمقا  ىمٌٚمٙمؿ يم٤من ُمـ إن: »أيت ضمٜمدب

 ًمٞمس اًم٥ًٌم أن ًمؽ يٌلم يمٚمف ومٝمذا: »ىم٤مل صمؿش ذًمؽ قمـ أهن٤ميمؿ وم٢مين ُم٤ًمضمد اًم٘مٌقر

: قمٜمف اهلل ريض اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل يمام أوصم٤مٟم٤م اخت٤مذه٤م ُمٔمٜم٦م هق وإٟمام اًمٜمج٤مؾم٦م ُمٔمٜم٦م هق

 ُمـ سمٕمده ُمـ وقمغم قمٚمٞمف اًمٗمتٜم٦م خم٤موم٦م ُمًجدا ىمؼمه جيٕمؾ طمتك خمٚمقق يٕمٔمؿ أن وأيمره

 ُمـ وهمػمهش وُمٜمًقظمف احلدي٨م ٟم٤مؾمخ» ذم إثرم سمٙمر أبق اعمٕمٜمك هذا ذيمر وىمد. اًمٜم٤مس

 يٜمٌش يٙمـ مل اًمّم٤مًمح اًمرضمؾ أو ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمؼم وم٢من اًمٕمٚمامء، وؾم٤مئر أمحد أصح٤مب

 دمٕمؾ ٓ مهللا: »سم٘مقل اًمٕمٚم٦م قمغم ملسو هيلع هللا ىلص هق ٟمٌف وىمد قمٚمٞمف، ٟمج٤مؾم٦م ٓ اًمقاطمد واًم٘مؼم

 ومال ُم٤ًمضمد اًم٘مٌقر يتخذون يم٤مٟمقا  ىمٌٚمٙمؿ يم٤من ُمـ إن: »وسم٘مقًمفش يٕمٌد وصمٜم٤م ىمؼمي



 613 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة 

 روى ىمد وٕنف قمٜمده٤م ٟمج٤مؾم٦م ٓ ىمٌقرا يتخذون يم٤مٟمقا  إٟمام وأوئلؽش ُم٤ًمضمد شمتخذوه٤م

 اًم٘مٌقر إمم شمّمٚمقا  ٓ: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اًمٖمٜمقي ُمرصمد أيب قمـش صحٞمحف» ذم ُمًٚمؿ

 قمغم سمٜمقا  اًمّم٤مًمح اًمرضمؾ ومٞمٝمؿ ُم٤مت إذا يم٤مٟمقا : »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص وٕنفش. قمٚمٞمٝم٤م دمٚمًقا  وٓ

ر أوئلؽ اًمتّم٤موير شمٚمؽ ومٞمف وصقروا ُمًجدا ىمؼمه ش اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اهلل قمٜمد اخلٚمؼ ذا

 .واًم٘مٌقر اًمتامصمٞمؾ سملم ومجٛمع

 .هٜم٤مك يم٤من ص٤مًمح رضمؾ ىمؼم شمٕمٔمٞمؿ قم٤ٌمدهت٤م ؾم٥ٌم يم٤من اًمالت وم٢من وأجْم٤م

 ٓظمتالف ٟمزاع صحتٝم٤م ذم اًمٕمٚم٦م وهذه: »إومم اًمٕمٚم٦م ذيمر وىمد سمٕمد ومٞمام وىم٤مل

 اعمًٚمٛملم اًمٕمٚمامء وأيمثر آؾمتح٤مًم٦م ُم٤ًمئؾ ُمـ وهل اًم٘مٌقر شمراب ٟمج٤مؾم٦م ذم اًمٕمٚمامء

 وأطمد اًمٔم٤مهر وأهؾ طمٜمٞمٗم٦م أيب ُمذه٥م وهق سم٤مٓؾمتح٤مًم٦م شمٓمٝمر اًمٜمج٤مؾم٦م إن: ي٘مقًمقن

 يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمًجد أنش اًمّمحٞمح» ذم صم٧ٌم وىمد وأمحد، ُم٤مًمؽ ُمذه٥م ذم اًم٘مقًملم

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٠مُمر وظمرب وٟمخؾ اعمنميملم ىمٌقر ُمـ ىمٌقر ومٞمف ويم٤من اًمٜمج٤مر ًمٌٜمل طم٤مئٓم٤م

 اًم٘مٌٚم٦م، صػ ذم اًمٜمخؾ وضمٕمؾ ومٜمٌِم٧م وسم٤مًم٘مٌقر ومًقي٧م وسم٤مخلرب وم٘مٓمٕم٧م سم٤مًمٜمخٞمؾ

 سمٜم٘مؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وُٕمر ٟمج٤ًم اعمنميملم ىمٌقر شمراب ًمٙم٤من ٟمج٤ًم اًم٘مٌقر شمراب يم٤من ومٚمق

 ش.سمٖمػمه اًمؽماب ذًمؽ خيتٚمط أن سمد ٓ وم٢مٟمف اًمؽماب ذًمؽ

 سم٤مٕومم واعمٕمٚمٚمقن سم٤مشمٗم٤مىمٝمؿ صحٞمح٦م اًمٕمٚم٦م وهذه: »ىم٤مل صمؿ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٕمٚم٦م ذيمر صمؿ

 إئٛم٦م ويمٚمؽ اًمٗمتٜم٦م ُمـ ومٞمف ح٤م ذًمؽ ويمرهقا  أجْم٤م هبذه قمٚمٚمقا  - وهمػمه يم٤مًمِم٤مومٕمل -

 اًمث٤مٟمٞم٦م هبذه قمٚمؾ وهمػمه أمحد ص٤مطم٥م إثرم سمٙمر يم٠ميب وُم٤مًمؽ أمحد أصح٤مب ُمـ

َوىَم٤مًُمقا َٓ شَمَذُرَن آخَِٝمتَُٙمْؿ  : ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل وىمد سم٤مٕومم يٕمٚمؾ ىمد ُمـ ُمٜمٝمؿ يم٤من وإن أجْم٤م

ا  قًم٤م َوَٓ َيُٖمقَث َوَيُٕمقَق َوَٟمْنً ا َوَٓ ؾُمَقا  - 61: ٟمقح]♂ َوىَمْد َأَوٚمُّقا يَمثػًِما ، َوَٓ شَمَذُرَن َودًّ

 ٟمقح ىمقم ذم يم٤مٟمقا  ص٤محللم ىمقم أؾمامء هذه أن اًمًٚمػ ُمـ وهمػمه قم٤ٌمس اسمـ ذيمر [60

. ومٕمٌدوهؿ إُمد قمٚمٞمٝمؿ ـم٤مل صمؿ مت٤مصمٞمٚمٝمؿ وصقروا ىمٌقرهؿ قمغم قمٙمٗمقا  ُم٤مشمقا  ومٚمام

 ش.وهمػمه ضمرير يم٤مسمـ اًمتٗمًػم وأهؾش صحٞمحف» ذم اًمٌخ٤مري هذا ذيمر وىمد

 ([.3/122) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]



ـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   614   ُم

 الؼبقر عذ ادبـقة ادساجد دم الصالة جتقز ال

 [:ومٞمٝم٤م اًمّمالة قمـ اعمٜمٝمل إُم٤ميمـ وٛمـ اإلُم٤مم ذيمر]

 سم٤مًمٞمٝمقد اًمتِمٌف ُمـ ومٞمٝم٤م اًمّمالة ذم ح٤م اًم٘مٌقر قمغم اعمٌٜمٞم٦م اعم٤ًمضمد :الثاين

 سمٜمقا  ومامت اًمّم٤مًمح اًمرضمؾ ومٞمٝمؿ يم٤من إذا أوئلؽ إن: »ومٞمٝمؿ ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل وىمد واًمٜمّم٤مرى

ر وم٠موئلؽ اًمّمقر شمٚمؽ ومٞمف وصقروا ُمًجدا ىمؼمه قمغم  يقم اهلل قمٜمد اخلٚمؼ ذا

 وص٤محلٞمٝمؿ أنٌٞم٤مئٝمؿ ىمٌقر يتخذون يم٤مٟمقا  ىمٌٚمٙمؿ يم٤من ُمـ وإن أٓ: »وىم٤ملش اًم٘مٞم٤مُم٦م

 ش.ذًمؽ قمـ أهن٤ميمؿ إين ُم٤ًمضمد اًم٘مٌقر شمتخذوا ومال أٓ ُم٤ًمضمد

 ؾمٚمٛم٦م وأم طمٌٞم٦ٌم أم أن قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ هق إول احلدي٨م

 .ومذيمره... وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل ومذيمرٟم٤م شمّم٤موير ومٞمٝم٤م سم٤محلٌِم٦م رأجٜمٝم٤م يمٜمٞم٦ًم ذيمرشم٤م

 ش.اعمّمٜمػ» ذم ؿمٞم٦ٌم واسمـ وأمحد واًمٜم٤ًمئل وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل اًمٌجكم قمٌد سمـ ضمٜمدب رواي٦م ُمـ هق اًمث٤مين واحلدي٨م

 اهلل وم٢من ظمٚمٞمؾ ُمٜمٙمؿ زم يٙمقن أن اهلل إمم أبرأ  إين: »ي٘مقل وهق سمخٛمس يٛمقت أن ىمٌؾ

 ظمٚمٞمال أُمتل ُمـ ُمتخذا يمٜم٧م وًمق ظمٚمٞمال إسمراهٞمؿ اختذ يمام ظمٚمٞمال اختذين ىمد شمٕم٤ممم

 .احلدي٨م... ىمٌٚمٙمؿ يم٤من ُمـ وإن أٓ. ظمٚمٞمال سمٙمر أب٤م ٓختذت

 يٕمٜمل ويم٠منف أجْم٤م ًمٚمٜم٤ًمئل اًمِمقيم٤مين ٟمًٌف وىمد اًمًت٦م دون ُمًٚمؿ سم٢مظمراضمف شمٗمرد

 .أضمده مل وم٢مين وإٓش اًمٙمؼمى ؾمٜمٜمف»

 .عمًٚمؿ إٓش اًمذظم٤مئر» ذم يٜمًٌف ومل ًمفش اًمّمٖمرى» ذم

 وىمد ُمًٕمقد اسمـ وقمـ هريرة أيب وقمـ ُمٕم٤م قم٤ٌمس واسمـ قم٤مئِم٦م قمـ اًم٤ٌمب وذم

 :سمٚمٗمظ أجْم٤م قم٤ٌمس اسمـ وقمـ ىمري٤ٌم أطم٤مديثٝمؿ ُمْم٧م

 ش.واًمنج اعم٤ًمضمد قمٚمٞمٝم٤م واعمتخذيـ اًم٘مٌقر زائرات ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ًمٕمـ»

 هبذا وهق وأمحد واًمٓمٞم٤مًمز واًمٌٞمٝم٘مل واحل٤ميمؿ ُم٤مضمف اسمـ إٓ إرسمٕم٦م أظمرضمف

 أيب قمـ أظمرى ـمريؼ ُمـ عمجٞمئٝم٤م صحٞمح٦م ومٝمل ُمٜمف إومم اجلٛمٚم٦م إٓ وٕمٞمػ اًمٚمٗمظ
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 ٓ سمامش اجلٞم٤مد اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت» ذم ذًمؽ ذم اًم٘مقل ومّمٚم٧م وىمد صم٤مسم٧م سمـ وطم٤ًمن هريرة

 .هلل واحلٛمد يمت٤مب ذم يقضمد

 يًتٚمزم وذًمؽ اًم٘مٌقر قمغم اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء حتريؿ يٗمٞمد إول احلدي٨م أن واقمٚمؿ

 - اًمقؾمٞمٚم٦م قمـ اًمٜمٝمل ىمٌٞمؾ ُمـ - خيٗمك ٓ يمام - ٕنف أومم سم٤مب ُمـ ومٞمٝم٤م اًمّمالة حتريؿ

 قمغم أىمٞمؿ اًمذي اًمٌٜم٤مء هذا ذم اًمٕم٤ٌمدة وهل - اًمٖم٤مي٦م شمتح٘مؼ ٓ ًمٙمل - اًمٌٜم٤مء وهق

 .اًمقاىمع هق يمام آقمت٘م٤مدي٦م اعمٗم٤مؾمد ُمـ ذًمؽ وراء ُمـ يؽمشم٥م ح٤م - شمٕم٤ممم اهلل ُمٕمّمٞم٦م

 وم٤مخت٤مذ واًمٖم٤مي٦م اًمقؾمٞمٚم٦م يِمٛمؾ سمٚمٗمٔمف ٕنف إول ُمـ أقمؿ ومٝمق اًمث٤مين احلدي٨م وأُم٤م

 ومٞمف واًمًجقد اًمّمالة أضمؾ ُمـ قمٚمٞمف اًمٌٜم٤مء وُمٕمٜم٤مه (3)ومٞمف اًمّمالة ُمٕمٜم٤مه ُمًجدا اعمٙم٤من

 أن سم٤مًمٌداه٦م اعمٕمٚمقم وُمـش اًمٗمٞمض» ذم اعمٜم٤موي أوم٤مده يمام ًممظمر ُمًتٚمزم ُمٜمٝمام ومٙمؾ

 ُمًجد ذم صغم ومٛمـ ومٞمٝم٤م ًمٚمّمالة اعم٤ًمضمد شمٚمؽ سمٜمقا  إٟمام اعمٚمٕمقٟملم واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد

 قمـ هنٞمٜم٤م وىمد واًمْم٤مًملم قمٚمٞمٝمؿ اعمٖمْمقب أوئلؽ ؿم٤مسمف وم٘مد اًم٘مؼم ي٘مّمد مل وًمق ىمؼم ومٞمف

 ُمـ وهق - اعمٚمؽ اسمـ اًمٕمالُم٦م ىم٤مل وًمذًمؽ وظم٤مص٦م قم٤مُم٦م ٟمّمقص ذم هبؿ اًمتِمٌف

 :آٟمٗم٤م اعمذيمقر قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ذح ذم - احلٜمٗمٞم٦م قمٚمامئٜم٤م

 ٟم٘مٚمفش. اًمٞمٝمقد سمًٜم٦م اؾمتٜم٤مٟم٤م ومٞمٝم٤م اًمّمالة ذم ٕن قمٚمٞمٝم٤م اعم٤ًمضمد اخت٤مذ طمرم إٟمام»

 ش.اعمرىم٤مة» ذم اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ

 سمّم٤مطمٌٝم٤م شمٗميض ىمد اًم٘مٌقر قمغم اعمٌٜمٞم٦م اعم٤ًمضمد ذم اًمّمالة أن شم٘مدم ُم٤م إمم يْم٤مف

 اخل٤مص٦م اًمٕم٤ٌمدات سمٌٕمض اعمٞم٧م ختّمٞمص إمم واجلٝم٤مل اًمٕمقام ُمـ سمف ي٘متدي سمٛمـ أو

 وهق اًم٘مٌقر قمغم اعمٌٜمٞم٦م اعم٤ًمضمد أيمثر ذم واىمع هق يمام واًمًجقد يم٤مٓؾمتٖم٤مصم٦م شمٕم٤ممم سم٤مهلل

 اًمثالصم٦م إوىم٤مت ذم اًمّمالة قمـ يم٤مًمٜمٝمل ومٝمق ًمٚمذريٕم٦م ؾمدا ذًمؽ قمـ ومٜمٝمك ُمِم٤مهد

 إوىم٤مت هذه ذم ُمٜمٝم٤م وأفمٝمر أووح اعم٤ًمضمد شمٚمؽ ذم اعمٗمًدة سمؾ حتريام اعمٙمروه٦م

 .اًمقاىمع سمف يِمٝمد يمام

                                                           

 يّمغم ُمقوع يمؾ سمؾ ُمًجدا اختذ وم٘مد ومٞمف اًمّمالة ىمّمدت ُمقوع ويمؾ: شآىمتْم٤مء» ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل ( 3)

 .[ُمٜمف.]شوـمٝمقرا ُمًجدا إرض زم ضمٕمٚم٧م»: ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل يمام سمٜم٤مء هٜم٤مك يٙمـ مل وإن ُمًجدا يًٛمك وم٢مٟمف ومٞمف
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 ص٤مطم٥م ٕضمؾ ىمّمده٤م وأُم٤م اعم٤ًمضمد شمٚمؽ ذم اًمّمالة ي٘مّمد مل ومٞمٛمـ يمٚمف وهذا

 قمـ اعمجردة اعم٤ًمضمد ذم اًمّمالة ُمـ أومْمؾ قمٜمده اًمّمالة أن ُمٕمت٘مدا سمف ُمتؼميم٤م اًم٘مؼم

 ىم٤مل ُمـ ىمقل هب٤م طم٘مٞمؼ اًمّمالة وهذه وًمرؾمقًمف هلل واعمح٤مدة اعمِم٤مىم٦م قملم ومٝمق اًم٘مٌقر

 .اًمٕمٚمامء سمٕمض قمـ ي٠ميت يمام سمٌٓمالهن٤م

 اعم٠ًمخ٦م هبذه اًمٗم٘مٝم٤مء أيمثر هت٤مون ديٜمف ذم اًمٌّمػم اعم١مُمـ ُمٜمف يتٕمج٥م مم٤م وإن

. قمٚمٛم٧م ومٞمام وومت٤موهيؿ يمتٌٝمؿ ذم سيح سمذيمر هل٤م يتٕمروقا  مل إهنؿ طمٞم٨م اخلٓمػمة

 أن هلؿ وأنك ومٞمٝم٤م احلج٦م ووقح قمغم هب٤م اعم٘مٚمديـ إىمٜم٤مع اًمٕمًػم ُمـ يم٤من وًمذًمؽ

 ُمـ وًمق أت٤ٌمقمف سمٕمض ىمقل سمؾ - اإلُم٤مم ىمقل ي٘مدُمقن أيمثرهؿ أو وهؿ هب٤م ي٠مظمذوا

 .سم٤مهلل إٓ ىمقة وٓ طمقل وٓ ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقًمف وىمقل شمٕم٤ممم اهلل ىمقل قمغم - اعمت٠مظمريـ

 هذه طمقل اعمح٘م٘ملم اًمٕمٚمامء أىمقال سمٕمض سمٜم٘مؾ ظم٤مص٦م سمّمقرة ؾم٠مقمٜمك وًمذًمؽ

 ومل اًمديـ ذم سمدقم٦م قمٜمدٟم٤م ُمـ سمٌمء ٟم٠مت مل أنٜم٤م هذا يمت٤مسمٜم٤م قمغم اًمقاىمػ ًمٞمٕمٚمؿ اعم٠ًمخ٦م

 .اعمٛمؽميـ ُمـ شمٙمقٟمـ ومال رسمؽ ُمـ احلؼ هق سمؾ اعمرؾمٚملم ؾمٞمد أطم٤مدي٨م ومٝمؿ ٟمًئ

ه اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ظم٤مص٦م قمٜم٤مي٦م اعم٠ًمخ٦م هبذه اقمتٜمك وىمد  وضمزا

 أو سم٢مؾمٝم٤مب اعم٠ًمخ٦م هلذه ومٞمف يتٕمرض ٓ ًمف يمت٤مسم٤م شمرى وم٘مٚمام ظمػما  اعمًٚمٛملم قمـ

ًمف ُمـ اعم٘م٤مم يٜم٤مؾم٥م ُم٤م قمٜمف وم٠ًمن٘مؾ وًمذًمؽ اظمتّم٤مر،  اظمتّم٤مر سمٕمض ُمع وومت٤مويف أىمقا

 .وشمٚمخٞمص

 ش:واًمقؾمٞمٚم٦م اًمتقؾمؾ ذم اجلٚمٞمٚم٦م اًم٘م٤مقمدة» ذم اهلل رمحف ىم٤مل

 شمٌٜمك يمام وهمػمه٤م اخلٛمس ًمٚمّمٚمقات يتخذ أن هق ُمًجدا اعمٙم٤من واخت٤مذ»

 دقم٤مء ٓ ودقم٤مؤه اهلل قم٤ٌمدة ومٞمف ي٘مّمد إٟمام ُمًجدا اعمتخذ واعمٙم٤من ًمذًمؽ، اعم٤ًمضمد

 شم٘مّمد يمام ومٞمٝم٤م اًمّمالة سم٘مّمد ُم٤ًمضمد ىمٌقرهؿ شمتخذ أن ملسو هيلع هللا ىلص ومحرم اعمخٚمقىملم

 أن إمم ذريٕم٦م ذًمؽ ٕن وطمده، اهلل قم٤ٌمدة ي٘مّمد إٟمام ًمذًمؽ اًم٘م٤مصد يم٤من وإن اعم٤ًمضمد

 رؾمقل ومٜمٝمك قمٜمده، واًمدقم٤مء سمف واًمدقم٤مء ودقم٤مئف اًم٘مؼم ص٤مطم٥م ٕضمؾ اعمًجد ي٘مّمد

 يمام قمٜمف يٜمٝمك ذريٕم٦م ذًمؽ يتخذ ًمئال وطمده اهلل ًمٕم٤ٌمدة اعمٙم٤من هذا اخت٤مذ قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 اًمتِمٌف وهق اًمراضمح٦م اعمٗمًدة ُمـ ذًمؽ ذم ح٤م اًمثالصم٦م إوىم٤مت ذم اًمّمالة قمـ هنك
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 وهلذا إوىم٤مت، شمٚمؽ ذم اًمّمالة ىمّمد ذم وًمٞمس اًمنمك إمم يٗميض اًمذي سم٤معمنميملم

 أفمٝمر وهق إوىم٤مت هذه ذم ُمٜمٝمؿ يمثػم ومًقهمٝم٤م إؾم٤ٌمب ذوات ذم اًمٕمٚمامء شمٜم٤مزع

 ذوات وومٕمؾ اًمراضمح٦م ًمٚمٛمّمٚمح٦م أبٞمح اًمذريٕم٦م ًمًد يم٤من إذا اًمٜمٝمل ٕن اًمٕمٚمامء ىمقزم

 ُمّمٚمحتٝم٤م ومتٗمقت ومٞمٝم٤م يٗمٕمؾ مل إذا ويٗمقت إوىم٤مت هذه ذم إًمٞمف حيت٤مج إؾم٤ٌمب

 ذم ومٕمٚمف يٛمٙمـ وم٢مٟمف ًمف ؾم٥ٌم ٓ ُم٤م سمخالف اًمراضمح٦م، اعمّمٚمح٦م ُمـ ومٞمٝم٤م ح٤م وم٠مبٞمح٧م

 اًمٜمٝمل شمقضم٥م ُمٗمًدة وومٞمف راضمح٦م ُمّمٚمح٦م قمٜمف سم٤مًمٜمٝمل شمٗمقت ومال إوىم٤مت هذه همػم

 ذًمؽ يٗميض ًمئال اًمنمك ذريٕم٦م ًمًد إوىم٤مت هذه ذم اًمّمالة قمـ هنٞمف يم٤من وم٢مذا قمٜمف،

 واًم٘مٛمر اًمِمٛمس دقمقة أهؾ يٗمٕمٚمف يمام وؾم١ماهل٤م ودقم٤مئٝم٤م ًمٚمِمٛمس اًمًجقد إمم

 هق هل٤م واًمًجقد اًمِمٛمس دقمقة أن ُمٕمٚمقُم٤م يم٤من وي٠ًمخقهن٤م يدقمقهن٤م اًمذي واًمٙمقايم٥م

 دقم٤مء إمم ذًمؽ يٗميض ًمئال قمٜمٝم٤م هنك اًمتل اًمّمالة ُمـ حتريام أقمٔمؿ ٟمٗمًف ذم حمرم

 قمـ ومٜمٝمك ُم٤ًمضمد واًمّم٤محللم إنٌٞم٤مء ىمٌقر اخت٤مذ قمـ هنك ح٤م يمذًمؽ اًمٙمقايم٥م،

 دقم٤مؤهؿ يم٤من - هلؿ واًمًجقد دقم٤مئٝمؿ إمم ذًمؽ يٗميض ًمئال قمٜمده٤م ًمٚمّمالة ىمّمده٤م

 ش:آىمتْم٤مء» ذم وىم٤ملش. ُم٤ًمضمد ىمٌقرهؿ اخت٤مذ ُمـ حتريام أقمٔمؿ هلؿ واًمًجقد

 يتٕملم وهمػمهؿ واعمٚمقك واًمّم٤محللم إنٌٞم٤مء ىمٌقر قمغم اعمٌٜمٞم٦م اعم٤ًمضمد ومٝمذه»

 وشمٙمره اعمٕمرووملم، اًمٕمٚمامء سملم ظمالوم٤م ومٞمف أقمٚمؿ ٓ ُم٤م وهذا سمٖمػمه، أو هبدم إزاًمتٝم٤م

 اًمٜمٝمل ٕضمؾ اعمذه٥م فم٤مهر ذم قمٜمدٟم٤م شمّمح وٓ أقمٚمٛمف ظمالف همػم ُمـ ومٞمٝم٤م اًمّمالة

 ًمٙمقن ظمالف اعم٠ًمخ٦م هذه ذم وًمٞمس أظمرى، وٕطم٤مدي٨م ذًمؽ ذم اًمقارد واًمٚمٕمـ

 هؾ ُمًجد قمـ اعمجردة اعم٘مؼمة ذم أصح٤مسمٜم٤م اظمتٚمػ وإٟمام واطمدا، ومٞمٝم٤م اعمدومقن

 قمغم آظمر؟ ىمؼم قمٜمده يٙمـ مل وإن اًمٗمذ اًم٘مؼم قمـ اًمّمالة قمـ يٜمٝمك أو أىمؼم صمالصم٦م طمدده٤م

 اًمقاطمد اًم٘مؼم قمٜمد وًمق اًمٜمٝمل آظمر يمت٤مب ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ ورضمح: ىمٚم٧م - وضمٝملم

 اًمًالم قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ ىمؼم قمغم اًمتل اًمٌٞمٜم٦م يم٤مٟم٧م وىمد -:ىم٤مل صمؿ ذًمؽ ؾمٌؼ وىمد

 اعمتّمالت اًمٜمًقة سمٕمض إن: وم٘مٞمؾ اًمراسمٕم٦م اح٤مئ٦م طمدود إمم إًمٞمٝم٤م يدظمؾ ٓ ُمًدودة

 هذه قمغم اؾمتقًمقا  ح٤م اًمٜمّم٤مرى إن: وىمٞمؾ ًمذًمؽ ومٜم٘م٧ٌم ُمٜم٤مُم٤م ذًمؽ ذم رأت سم٤مخلٚمٗم٤مء

 ُمـ اًمٗمْمؾ أهؾ ويم٤من اعمت٠مظمرة اًمٗمتقح سمٕمد ُمًجدا شمرك صمؿ ذًمؽ ٟم٘مٌقا  اًمٜمقاطمل

 اشم٤ٌمقم٤م ومٞمٝم٤م اًمّمالة قمـ أصح٤مهبؿ ويٜمٝمقن اًمٌٜمٞم٦م شمٚمؽ جمٛمقع ذم يّمٚمقن ٓ ؿمٞمقظمٜم٤م



ـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   636   ُم

 اخت٤مذ قمـ هنٞمف وم٢من: »ومٞمف ىم٤مل صمؿش. شم٘مدم يمام عمٕمّمٞمتف واشم٘م٤مء ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُٕمر

 قمٜمده٤م اًمّمالة ىمّمد وقمـ قمٚمٞمٝم٤م اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء قمـ اًمٜمٝمل يتْمٛمـ ُم٤ًمضمد اًم٘مٌقر

 سمؾ اًم٘مٌقر قمغم اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء قمـ هنق ىمد وم٢مهنؿ اًمٕمٚمامء سم٤مشمٗم٤مق قمٜمف ُمٜمٝمل ويمالمه٤م

 ىمّمد ينمع ٓ أنف قمغم أجْم٤م واشمٗم٘مقا  اًمٜمص قمٚمٞمف دل يمام ذًمؽ سمتحريؿ سطمقا 

 .اًم٘مٌقر قمٜمد واًمدقم٤مء اًمّمالة

 ذم ُمٜمف أومْمؾ قمٜمده٤م واًمدقم٤مء قمٜمده٤م اًمّمالة إن: اعمًٚمٛملم ُمـ أطمد ي٘مؾ ومل

 ذم واًمدقم٤مء اًمّمالة أن قمغم اعمًٚمٛملم قمٚمامء اشمٗمؼ سمؾ اًم٘مٌقر، قمـ اخل٤مًمٞم٦م اعم٤ًمضمد

 سمٜمٞم٧م اًمتل اعم٤ًمضمد ذم واًمدقم٤مء اًمّمالة ُمـ أومْمؾ اًم٘مٌقر قمغم شمٌـ مل اًمتل اعم٤ًمضمد

 يمثػم سح وىمد سم٤مشمٗم٤مىمٝمؿ، ُمٙمروه قمٜمف ُمٜمٝمل هذه ذم واًمدقم٤مء اًمّمالة سمؾ اًم٘مٌقر، قمغم

 أن هٜم٤م واعم٘مّمقد ٟمزاع هذا ذم يم٤من وإن ومٞمٝم٤م، اًمّمالة وسم٢مسمٓم٤مل سمؾ ذًمؽ سمتحريؿ ُمٜمٝمؿ

 اجلقاب» ذم وىم٤ملش. سم٤مشمٗم٤مىمٝمؿ ُمٙمروه هق سمؾ سم٤مشمٗم٤مىمٝمؿ ُمًتح٥م وٓ سمقاضم٥م ًمٞمس هذا

 :(3)شاعم٘م٤مسمر زوار ذم اًم٤ٌمهر

 ملسو هيلع هللا ىلص ُمًجده سمخالف ُمٓمٚم٘م٤م قمٜمٝم٤م ُمٜمٝمل اًم٘مٌقر قمغم اعمٌٜمٞم٦م اعم٤ًمضمد ذم واًمّمالة»

 ملسو هيلع هللا ىلص طمٞم٤مشمف ذم طمرُمتف ويم٤مٟم٧م اًمت٘مقى قمغم أؾمس وم٢مٟمف صالة سم٠مخػ ومٞمف اًمّمالة وم٢من

 اًم٘مؼم ىمٌؾ أنف اقمت٘مد وُمـ: »ىم٤مل صمؿش. ومٞمف احلجرة دظمقل ىمٌؾ اًمراؿمديـ ظمٚمٗم٤مئف وطمٞم٤مة

 ومٞمف احلجرة أدظمٚم٧م ح٤م اًمقًمٞمد ظمالوم٦م ذم اًمٗمْمٞمٚم٦م ًمف طمدصم٧م وإٟمام ومْمٞمٚم٦م ومٞمف شمٙمـ مل

 ش.ًمٚم٘متؾ ُمًتحؼ اًمًالم قمٚمٞمف سمف ضم٤مء ح٤م ُمٙمذب يم٤مومر أو اجلٝمؾ ذم ُمٗمرط ضم٤مهؾ ومٝمق

 ضم٤مء وم٘مد اًم٘مٌقر قمغم اعمٌٜمٞم٦م اعم٤ًمضمد ذم اًمّمالة سمٙمراه٦م ُمرارا اهلل رمحف أومتك وىمد

 :ٟمّمف ُم٤م ًمف اًمٗمت٤موى ذم

 ومٝمؾ اجلامقم٦م ًمّمالة ومٞمف جيتٛمٕمقن واًمٜم٤مس ىمؼم ومٞمف يم٤من إذا اعمًجد ذم: ُم٠ًمخ٦م»

 ٓ؟ أم اًم٘مؼم يٛمٝمد وهؾ ٓ؟ أم ومٞمف اًمّمالة دمقز

                                                           

 حت٧م اًمٔم٤مهري٦م اعمٙمت٦ٌم خمٓمقـم٤مت ُمـ وهل اعمقوقع هبذا يتٕمٚمؼ مم٤م اًمٙمثػمة يمتٌف ذم شمٗمرق ح٤م ضم٤مُمٕم٦م رؾم٤مًم٦م ( 3)

 [.ُمٜمف] ش11 و 66» اًمقرىم٦م ذم ُمٜمٝم٤م ٟم٘مٚمٜم٤مه وُم٤م. جمٛمقع ش365» رىمؿ



 631 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة 

 يم٤من ُمـ إن: »ىم٤مل ٕنف ىمؼم قمغم ُمًجد يٌٜمك ٓ أنف قمغم إئٛم٦م اشمٗمؼ: اجلقاب

 قمـ أهن٤ميمؿ وم٢مين ُم٤ًمضمد اًم٘مٌقر شمتخذوا ومال أٓ ُم٤ًمضمد اًم٘مٌقر يتخذون يم٤مٟمقا  ىمٌٚمٙمؿ

 إُم٤م: همػم اًمدومـ ىمٌؾ اعمًجد يم٤من وم٢من ُمًجد ذم ُمٞم٧م دومـ جيقز ٓ وأنفش. ذًمؽ

 يزال أن وم٢مُم٤م اًم٘مؼم سمٕمد سمٜمل اعمًجد يم٤من وم٢من ضمديدا يم٤من إن سمٜمٌِمف وإُم٤م اًم٘مؼم سمتًقي٦م

 وٓ ومرض ومٞمف يّمغم ٓ اًم٘مؼم قمغم اعمٌٜمل وم٤معمًجد اًم٘مؼم صقرة يزال أن وإُم٤م اعمًجد

 ش.أقمٚمؿ واهلل. قمٜمف ُمٜمٝمل وم٢مٟمف ٟمٗمؾ

 صٗمح٦م اًمث٤مين اجلزء ذم -ؿمئ٧م إن- اٟمٔمره٤م هذه ٟمحق أظمرى ومتقى وًمف

 .(3)ش356»

 اًمدري اًمٙمقيم٥م» يمت٤مسمف ذم احلٜمٗمل اهلٜمدي اًمٙم٤مٟمدهٚمقي حيٞمك حمٛمد اًمِمٞمخ وىم٤مل

 :ٟمّمف ُم٤مش اًمؽمُمذي ضم٤مُمع قمغم

 قمغم ُم٤ًمضمد اخت٤مذهؿ ذم سم٤مًمٞمٝمقد اًمِمٌف ُمـ ومٞمف وم٢مٟمام قمٚمٞمٝم٤م اعم٤ًمضمد اخت٤مذ وأُم٤م»

 اًم٘مؼم يم٤من ًمق إصٜم٤مم سمٕمٌدة وؿمٌف اعمٞم٧م شمٕمٔمٞمؿ ُمـ ومٞمف وح٤م ويمؼمائٝمؿ أنٌٞم٤مئٝمؿ ىمٌقر

 ي٤ًمرا، أو يٛمٞمٜم٤م يمقٟمف يمراه٦م ُمـ أيمثر اًم٘مٌٚم٦م ضم٤مٟم٥م ذم يمقٟمف ويمراه٦م. اًم٘مٌٚم٦م ضم٤مٟم٥م ذم

 ش.يمراه٦م قمـ خيٚمق ٓ ًمٙمـ ذًمؽ يمؾ ُمـ يمراه٦م أظمػ ومٝمق اعمّمكم ظمٚمػ يم٤من وإن

 ش:اًمٕمٛمدة» ذم واًمٕمٞمٜملش اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ذيمر وىمد

 ش.اًمٙمراه٦م شمزداد وم٢مٟمف اًم٘مٌٚم٦م ضمٝم٦م ذم يم٤من إذا اعمًجد ذم اًم٘مؼم أن»

 إمم ذًمؽ وُمرضمع اهلٜمدي، ذيمره اًمذي اًمتٗمّمٞمؾ طم٥ًم اعم٠ًمخ٦م ذم احلؼ هق وهذا

 واعمِم٤مهب٦م اًم٘مٌقر قمغم اعمٌٜمٞم٦م اعم٤ًمضمد ذم صالهتؿ ذم واًمٜمّم٤مرى سم٤مًمٞمٝمقد اًمتِمٌف

                                                           

 :ش66/ 1» شاعمٕم٤مد زاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ اعمح٘مؼ شمٚمٛمٞمذه وىم٤مل  (3)

 ذم جيتٛمع ومال وهمػمه أمحد اإلُم٤مم ذًمؽ قمغم ٟمص اعمًجد ذم دومـ إذا يٜمٌش يمام ىمؼم قمغم سمٜمل إذا اعمًجد ومٞمٝمدم»

 يّمح وٓ جيز مل ُمٕم٤م وام ومٚمق ًمٚم٤ًمسمؼ احلٙمؿ ويم٤من ُمٜمف ُمٜمع أظمر قمغم ـمرأ  أهيام سمؾ وىمؼم ُمًجد اإلؾمالم ديـ

 اختذ ُمـ وًمٕمٜمف ذًمؽ قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ًمٜمٝمل اعمًجد هذا ذم اًمّمالة شمّمح وٓ جيقز وٓ اًمقىمػ هذا

ضم٤م قمٚمٞمف أوىمد أو ُمًجدا اًم٘مؼم  يمام اًمٜم٤مس سملم وهمرسمتف وٟمٌٞمف رؾمقًمف سمف اهلل سمٕم٨م اًمذيـ اإلؾمالم ديـ ومٝمذا. ها

 .[ُمٜمف.]ششمرى



ـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   630   ُم

 ومٞمٝم٤م، اًمّمالة ي٘مّمد ٓ عمـ وهذا خيٗمك ٓ يمام ذيمره٤م ىمد اًمتل اًمّمقر يمؾ ذم طم٤مصٚمف

 ش:اًمزواضمر» يمت٤مسمف ذم اهلٞمتٛمل طمجر اسمـ اًمٗم٘مٞمف ٟم٘مٚمف ُم٤م وم٤مؾمٛمع اًم٘م٤مصد وأُم٤م

 هلل اعمح٤مدة قملم هب٤م ُمتؼميم٤م اًم٘مؼم قمٜمد اًمّمالة اًمرضمؾ ىمّمد: احلٜم٤مسمٚم٦م سمٕمض ىم٤مل»

 اعمحرُم٤مت أقمٔمؿ وم٢من إمج٤مقم٤م، صمؿ قمٜمٝم٤م، ًمٚمٜمٝمل اهلل سمف ي٠مذن مل ديـ واسمتداع ورؾمقًمف

 سم٤مًمٙمراه٦م واًم٘مقل قمٚمٞمٝم٤م، وسمٜم٤مؤهٝم٤م ُم٤ًمضمد واخت٤مذه٤م قمٜمده٤م اًمّمالة: اًمنمك وأؾم٤ٌمب

شمر ومٕمؾ دمقيز سم٤مًمٕمٚمامء ئمـ ٓ إذ ذًمؽ همػم قمغم حمٛمقل  وم٤مقمٚمف، ًمٕمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ شمقا

ر ُمًجد ُمـ أرض هل إذ اًم٘مٌقر قمغم اًمتل اًم٘م٤ٌمب وهدم هلدُمٝم٤م اعم٤ٌمدرة وجي٥م  اًميا

 اًم٘مٌقر هبدم ملسو هيلع هللا ىلص وأُمر ذًمؽ قمـ هنك ٕنف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمٕمّمٞم٦م قمغم أؾم٧ًم ٕهن٤م

 ش.اعمنموم٦م

 وهل أجْم٤م اًم٘مٌقر قمغم اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء حتريؿ اًم٤ًمسم٘م٦م إطم٤مدي٨م أوم٤مدت وىمد هذا

 اًمٜمٝمل ذم اًمٕمٚمامء أىمقال ومٞمف وذيمرٟم٤مش اجلٞم٤مد اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت» ذم قمٚمٞمٝم٤م شمٙمٚمٛمٜم٤م أظمرى ُم٠ًمخ٦م

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن اًمٙمت٤مب هذا ُمـش اعم٤ًمضمد أطمٙم٤مم» ذم ٟمذيمره٤م وًمٕمٚمٜم٤م ذًمؽ قمـ

 ([.3/131) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 الؼبقر إىل الصالة حتريؿ

 :61 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .همػمهؿ أو ًمألنٌٞم٤مء ىمٌقرا يم٤مٟم٧م ؾمقاء ُمٓمٚم٘م٤م، اًم٘مٌقر إمم اًمّمالة دمقز وٓ 
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 شُمَّمٚمُّقا  وٓ اًم٘مٌقر، قمغم  دمٚمًقا  ٓ: »ومٞم٘مقل اًم٘مؼم6 دم٤مه اًمّمالة قمـ يٜمٝمك ويم٤من

 ش.     إًمٞمٝم٤م

 وهق اًمٜمٝمل، ذم إصؾ ٕنف اًم٘مٌقر6 قمغم اًم٘مٕمقد حتريؿ قمغم دًٓم٦م ومٞمف: دمٚمًقا  ٓ: ىمقًمف

ش اًمٜمٞمؾ» ذم واًمِمقيم٤مين ،ش6/313ش »اًمًالم ؾمٌؾ» ذم اًمّمٜمٕم٤مين طمٙم٤مه ومٞمام اجلٛمٝمقر ُمذه٥م

ش 1/136ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ٟم٘مٚمف يمام - اًمٙمراه٦م ُمذهٌٝمؿ أن واًمّمقاب ،ش0/31»



 631 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ًمّمالةُمـ ذوط ُمٙم٤من ا 

 ذيمرٟم٤م ح٤م طمرام6 إٟمف: واحلؼ ،-ش 1/330ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ذيمره ومٞمام اجلقزي واسمـ قمٜمٝمؿ،

: وهق ي١ميمده6 ُم٤م ضم٤مء سمؾ اًمٙمراه٦م، إمم ُمٜمف خيرضمف رء يرد ومل اًمتحريؿ، اًمٜمٝمل أصؾ أن ُمـ

 ومتخٚمص صمٞم٤مسمف، ومتحرق مجرة قمغم أطمديمؿ جيٚمس ٕن: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف هريرة أبق رواه ُم٤م

 .شىمؼم قمغم جيٚمس أن ُمـ ًمف ظمػم ضمٚمده6 إمم
 واسمـ ،ش3/643» واًمٜم٤ًمئل ،ش6/33» داود وأبق ،ش1/26» ُمًٚمؿ أظمرضمف

 .ش000 و 145 و 6/133» وأمحد ،ش3/3/030» ُم٤مضمف

 َأظْمِّمَػ  أو ؾمٞمػ، أو مجرة، قمغم أُمٌم ٕن: »ُمرومققم٤مً  قم٤مُمر سمـ قم٘م٦ٌم رواه وُم٤م

 ىمْمٞم٧م اًم٘مٌقر َأَوؾَمطَ  أب٤مزم وُم٤م ُمًٚمؿ، ىمؼم قمغم أُمٌم أن ُمـ إزمَ  أطم٥م سمِرضْمكم6 ٟمٕمكم

 .ش!اًمًقق وؾمط أو طم٤مضمتل،

 .صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف
! سمقل أو ًمٖم٤مئط سم٤مجلٚمقس اًم٘مؼم قمغم اجلٚمقس وَم٠َمَوَل  إئٛم٦م6 سمٕمض أهمرب وىمد

 ذم طمزم اسمـ ذًمؽ سمٓمالن سملم وىمد ،- اًمٜمقوي ىم٤مل يمام - سم٤مـمؾ أو وٕمٞمػ شم٠مويؾ وهق

 .ومٞمف ومراضمٕمٝم٤م وضمقه6 ُمـش 1/312ش »اعمحغم»

 قمٚمٞمف، وآشمٙم٤مء واجلٚمقس اًم٘مؼم وْطء وأيمرهُ ش: »602ش »إم» ذم اًمِم٤مومٕمل وىم٤مل 

 طمٞمٜمئذٍ  وم٠مرضمق رضورة، ومذًمؽ يٓم٠مه6 سم٠من إٓ ُمٞم تِف ىمؼم إمم اًمًٌٞمَؾ  اًمرضمُؾ  جيد ٓ أن إٓ

 .شاهلل ؿم٤مء إن يًٕمف أن
 ومٚمٞمس وم٘مط6 اًمزي٤مرة ٕضمؾ اعمٞم٧م ىمؼم إمم اًمقصقل ُمـ اًم٘مّمد يم٤من إن:  ىمٚم٧م

 سمٕمٞمد، ُمـ شمتح٘مؼ اًمزي٤مرة ٕن اًمِمديد6 اًمققمٞمد ُمـ شم٘مدم ُم٤م هب٤م ُيًتحؾ سميورة ذًمؽ

 ٓ: »اهلل رمحف طمٜمٞمٗم٦م أبق ىم٤مل وًمذًمؽ ٟمٗمًف6 اًم٘مؼم إمم اًمقصقل ذـمٝم٤م ُمـ وًمٞمس

 .شيٙمره ومٕمؾ6 وإن َيْ٘مُٕمد، وٓ سمٕمٞمد، ُمـ ويزار ًميورة، إٓ اًم٘مؼم يقـم٠م
ٟم٦م»  قمـ ٟم٘مالً ش 3/402ش »اعمحت٤مر رد» ذم يمذا  .شاًمٗمت٤موى ظمزا

 اعمقاومؼ وهق اإلـمالق، قمٜمد اعمراد ٕهن٤م حتريؿ6 يمراه٦م أنفش: يٙمره: »ىمقًمف وفم٤مهر

 ش.اجلٞم٤مد اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت» ذم يراضمع شمتٛم٦م6 وًمٚمٌح٨م. أقمٚمؿ واهلل. إطم٤مدي٨م ُمـ ؾمٌؼ ح٤م



ـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   632   ُم

 ُمـ ٕنف اًم٤ٌمًمغ6 اًمتٕمٔمٞمؿ ُمـ ومٞمف ح٤م. إًمٞمٝم٤م ُمًت٘مٌٚملم: أي: إًمٞمٝم٤م شمّمٚمقا  وٓ: ىمقًمف

  ذم يمذا. اًمٌٚمٞمغ واًمتٕمٔمٞمؿ سم٤مًمتٕمٔمٞمؿ، آؾمتخٗم٤مف قمـ اًمٜمٝمل سملم ومجٛمع اعمٕمٌقد، ُمرشم٦ٌم

 إٟم٤ًمن ىمّمد وم٢من. ُمٙمروه ذًمؽ وم٢من» :آظمر ُمقوع ذم ىم٤مل صمؿ. ًمٚمٛمٜم٤مويش  اًمٗمٞمض»

 يمراه٦م واعمراد اهلل، سمف ي٠مذن مل ُم٤م اًمديـ ذم اسمتدع وم٘مد اًمٌ٘مٕم٦م6 شمٚمؽ ذم سم٤مًمّمالة اًمتؼمك

 ش.اًمتٜمزيف

 يٌٕمد، مل - ًمٔم٤مهره - سمتحريٛمف ىمٞمؾ وًمق. أصح٤مسمٜم٤م ىم٤مل يمذا:  »اًمٜمقوي ىم٤مل 

. ـهاش. حتريؿ يمراه٦م ُمٙمروه٦م ومٝمل اعم٘مؼمة6 ذم اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل احلدي٨م ُمـ وي١مظمذ

َقى، وأن ُمًجد، اًم٘مؼم قمغم ُيٌٜمك أن وأيمرهش: »3/602ش  »إم»  وذم ًَ  يّمغم أو ُي

 ش.إًمٞمف يّمغم أو ُمًقى، همػم وهق قمٚمٞمف

ه، إًمٞمف6 صغم وإن: ىم٤مل  : ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن: ُم٤مًمؽ أظمؼمٟم٤م أؾم٤مء، وىمد أضمزأ

 ش.ُم٤ًمضمد أنٌٞم٤مئٝمؿ ىمٌقر اختذوا واًمٜمّم٤مرى6 اًمٞمٝمقد اهلل ىم٤مشمؾ»

ٜم٦م هذا وأيمره: »ىم٤مل  ًُّ  أطمد يٕمٔمؿ أن - أقمٚمؿ شمٕم٤ممم واهلل - يمره وأنف وأصم٤مر، ًمٚم

 قمغم واًمْمالل اًمٗمتٜم٦م ذًمؽ ذم شم١مُمـ ومل ُمًجدًا، ىمؼمه - يتخذ: يٕمٜمل - اعمًٚمٛملم ُمـ

 .اٟمتٝمك. شسمٕمد ي٠ميت ُمـ
 ذم ضم٤مء ضمدًا6 صحٞمح طمدي٨م ُُمٕمَْمالً  ُم٤مًمؽ قمـ ذيمره اًمذي واحلدي٨م

 وأبق قم٤ٌمس، واسمـ قم٤مئِم٦م،: ُمٜمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م6 ُمـ مجع قمـ وهمػممه٤مش اًمّمحٞمحلم»

 .زيد سمـ وأؾم٤مُم٦م اجلراح، سمـ قمٌٞمدة وأبق صم٤مسم٧م، سمـ وزيد هريرة،
 وأيب ُمًٕمقد، واسمـ اًمٌجكم، اهلل قمٌد سمـ وضمٜمدب أجْم٤ًم، قم٤مئِم٦م: قمـ اًم٤ٌمب وذم

 .ُمرؾمالً  ي٤ًمر سمـ وقمٓم٤مء اخلدري، ؾمٕمٞمد
 ُم٤م ومٞمف وسمٞمٜم٧م ،شاجلٞم٤مد اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت» ذم أخٗم٤مفمٝمؿ وؾم٘م٧م أطم٤مديثٝمؿ، ظمرضم٧ُم  وىمد

 ذم اًمٖمٚمق ذم ومقىمٕمقا  اعمًٚمٛملم6 أيمثر قمٜمٝم٤م همٗمؾ اًمتل اعمٝمٛم٦م اعم٤ًمئؾ ُمـ ُمٜمٝم٤م يًتٗم٤مد

 ىم٤مل وىمد واًمديـ، اًمنمع طمدود قمـ ظم٤مرضم٤مً  شمٕمٔمٞمامً  وشمٕمٔمٞمٛمٝمؿ واًمّم٤محللم، إوًمٞم٤مء

 سمٕمض ىم٤ملش: »363 صش »اًمٙم٤ٌمئر اىمؽماف قمـ اًمزواضمر» ذم اًمٗم٘مٞمف اهلٞمتٛمل طمجر اسمـ

 وًمرؾمقًمف، هلل اعمح٤مداة قَملْمُ  هب٤م ُمتؼميم٤مً  اًم٘مؼم قمٜمد اًمّمالةَ  اًمرضمؾ ىَمّْمدُ : احلٜم٤مسمٚم٦م



 633 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة 

 وأؾم٤ٌمب اعمحرُم٤مت أقمٔمؿ وم٢من إمج٤مقم٤ًم6 صمؿ قمٜمٝم٤م، ًمٚمٜمٝمل اهلل6 سمف ي٠مذن مل ديـ وإسمداع

 حمٛمقل سم٤مًمٙمراه٦م واًم٘مقل. قمٚمٞمٝم٤م سمٜم٤مؤه٤م أو ُم٤ًمضمد، واخت٤مذه٤م قمٜمده٤م، اًمّمالة اًمنمك

ُـّ  ٓ إذ ذًمؽ6 همػم قمغم شمر ومٕمؾٍ  دمقيزُ  سم٤مًمٕمٚمامء ُئَم ـُ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ شمقا  وجي٥م وم٤مقِمٚمِِف، ًَمْٕم

ر6 ُمًجد ُمـ أرض هل إذ اًم٘مٌقر، قمغم اًمتل اًم٘م٤ٌمب وهدم هلدُمٝم٤م، اعم٤ٌمدرة  اًميا

 هبدم ملسو هيلع هللا ىلص وأُمر ذًمؽ، قمـ هنك ٕنف 6ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمٕمّمٞم٦م قمغم ُأؾم٧ًم ٕهن٤م

ج أو ىمٜمديؾ يمؾ إزاًم٦م ودم٥م اعمنموم٦م، اًم٘مٌقر ش. وٟمذره وىمٗمف يّمح وٓ ىمؼم، قمغم ها

 .شاًمزواضمر» ذم ُم٤م اٟمتٝمك
 شمنميع وأنف حمرم، وقمٜمده اًم٘مؼم إمم اًمّمالة ىمّمد أن واحلٜمٌكم اعمٜم٤موي يمالم وم٠موم٤مد

 ي٘مّمدون - اعمِم٤ميخ سمٕمض طمتك - اًمٜم٤مس ُمـ يمثػماً  شمرى ذًمؽ وُمع اهلل، سمف ي٠مذن مل

 ذًمؽ6 ذم هلؿ ىمٞمؾ وإذا هب٤م، واًمتؼمك قمٜمده٤م، ًمٚمّمالة واًمّم٤محللم إوًمٞم٤مء ُم٘م٤مُم٤مت

 ومام ذًمؽ6 ذم صدىمقا  وًمئـ! ؾمٚمٞمٛم٦م وقم٘م٤مئدٟم٤م ـمٞم٦ٌم، وٟمٞم٤مشمٜم٤م سم٤مًمذ٤مت، إقمامل إٟمام: ىم٤مًمقا 

 اًمٔمقاهر، قمغم إطمٙم٤مم سمٜمك إٟمام ٕنف احلٙمٞمؿ6 اًمِم٤مرع قمٜمد اعم١ماظمذة ُمـ سمٛمٜمجٞمٝمؿ هق

ئر يتقمم واهلل  .اًمنا
 رؾمقل ي٤م وؿمئ٧م اهلل ؿم٤مء ُم٤م: سم٘مقًمف ظم٤مـمٌف ُمـ قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أنٙمر وًم٘مد

 .شوطمده اهلل ؿم٤مء ُم٤م: ىمؾ! ٟمدًا؟ هلل ضمٕمٚمتٜمل: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل! اهلل

 ُمع ذيٙم٤مً  جيٕمٚمف أن ىمّمد ُم٤م اًمرضمؾ ذًمؽ أن يٕمٚمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من وًم٘مد

راً  إٓ ملسو هيلع هللا ىلص سمف آُمـ ُم٤م - قمٜمف اهلل ريض - وهق اهلل،  جيٕمٚمف ومٙمٞمػ اًمنمك6 ُمـ ومرا

 طمتك ًم٤ًمٟمف ُمـ ؾمٛمٕمف ُم٤م قمٚمٞمف أنٙمر وإٟمام ُمٜمف، ذًمؽ يٕمٚمؿ ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من! هلل؟ ذيٙم٤مً 

َُمفُ   .واًمْمالل اًمنمك يقهؿ سمام أظمرى ُمرة يتٙمٚمؿ ومال ُمرة6 ُيَ٘مق 
 ذًمؽ يؼمرون صمؿ ووالل، ذك فم٤مهره٤م ُمٜمٙمرة، أقمامًٓ  ي٠متقن اًمٜم٤مس ومامهل١مٓء  

 قم٘م٤مئدهؿ، ومًدت ىمد ه١مٓء ُمـ يمثػماً  أن يٕمٚمؿ واهلل! زقمٛمٝمؿ؟ ذم احلًـ سم٘مّمدهؿ

 يمًٌقا، سمام ضمزاؤهؿ ذًمؽ يِمٕمرون6 ٓ أو يِمٕمرون طمٞم٨م ُمـ اًمنمك وداظَمَٚمٝم٤م

 .فمٝمري٤مً  وراءهؿ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أطم٤مديثف وضمٕمٚمقا 



ـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   634   ُم

 داود وأبق ،ش1/26» ُمًٚمؿ أظمرضمف. صحٞمح طمدي٨م هق[ احلدي٨م وهذا]

 واسمـ» ،شسمقٓق ـمٌع - 3/351» واًمؽمُمذي ،ش3/360» واًمٜم٤ًمئل ،ش3/33»

 ،ش011» واًمٌٞمٝم٘مل ،ش3/652» واًمٓمح٤موي ،[ ش6/4/350ش ]3/51/6» ظمزيٛم٦م

 اًمٜم٤ًمئل، وًمٗمظ. سمف ُمرومققم٤مً  اًمَٖمٜمَقي َُمْرصَمد أيب طمدي٨م ُمـش 0/311» وأمحد

 .وأمحد عمًٚمؿ، رواي٦م وهقش. قمٚمٞمٝم٤م دمٚمًقا  وٓ اًم٘مٌقر، إمم شمّمٚمقا  ٓ: »واًمٓمح٤موي
 سمًٜمده يناًمٓمؼما  ـمريؼ ُمـ اعم٘مدد أظمرضمف: قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف

 قمغم شمّمٚمقا  وٓ ىمؼم، إمم شمّمٚمقا  ٓ: »سمٚمٗمظ قمٜمف قمٙمرُم٦م قمـ يمٞم٤ًمن سمـ اهلل قمٌد قمـ

 ش.ىمؼم

 .احلدي٨م ُمٜمٙمر: اًمٌخ٤مري ومٞمف ىم٤مل: يمٞم٤ًمن سمـ اهلل وقمٌد: اعم٘مدد ىم٤مل 

 .وٕمٞمػ: اًمرازي طم٤مشمؿ أبق وىم٤مل 

 ًمف6 أظمرضم٤م واًمًٌتل ظمزيٛم٦م اسمـ رأجٜم٤م ح٤م أن٤َم إٓ. سم٤مًم٘مقي ًمٞمس: اًمٜم٤ًمئل وىم٤مل 

 .أظمرضمٜم٤مه

 اجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم» و ،شُم٤ًمضمد اًم٘مٌقر اخت٤مذ ُمـ اًم٤ًمضمد حتذير: »يمت٤مسمك واٟمٔمر

 .شوسمدقمٝم٤م
 ([3/301) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 الػرائض يشؿؾ هؾ قز فقف مسجد دم الصالة عـ الـفل

 والســ؟

 ؟[والسنة الفرض يشمل قرب فوه مسجد يف الصالة عن النهي هل]: السائؾ

 ذم ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمّمالة سمٕمدم ٟمٜمّمح ٟمحـ: أوًٓ  اًم٘مْمٞم٦م! أظمل ي٤م اعمٝمؿ :الشقخ

 .ؾمٜم٦م وٓ ومرض ٓ ُمٓمٚم٘م٤مً  ىمؼم ومٞمف اًمذي اعمًجد



 635 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة 

 قمغم وًمٞمس اهلل ـم٤مقم٦م قمغم سُمٜمِل اًمذي اعمًجد خيت٤مر أن اعمًٚمؿ قمغم ُٟمقضم٥م وإٟمام 

 قمغم ُمٌٜمٞم٦م ُم٤ًمضمد -اهلل ُمٕمّمٞم٦م قمغم سُمٜمِل اًمذي- اًم٘مٌٞمؾ هذا وُمـ اهلل، ُمٕمّمٞم٦م

 اًمذيـ ًمٕمـ ذم ُمتقاشمرة أطم٤مدي٨م قمٜمف ضم٤مءت واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل ٕن اًم٘مٌقر6

 .ُم٤ًمضمد وص٤محلٞمٝمؿ أنٌٞم٤مئٝمؿ ىمٌقر يتخذون

 هذه ومٗمل سم٤مًمّمالة، هذا اعمٙمٚمػ طمقازم ىمؼم قمـ ظم٤مزم ُمًجد يقضمد ٓ يم٤من وم٢مذا 

 أو اعمًٚمٛملم، مج٤مقم٦م وشمؽمك وطمدك سمٞمتؽ ذم َصؾ  : ًمف ي٘م٤مل أن سملم إُمر يدور احل٤مًم٦م

 .اجلامقم٦م صالة قمٚمٞمؽ شمٗمقت ٓ أضمؾ ُمـ اعمًجد هذا ذم َصؾ  

يـ أظمػ: هلذا ىمٞمؾ وهذا، هذا سملم إُمر دار وم٢مذا   ُمع اعمًجد ذم يّمكم أنف اًمنَمَ

 إن٤مس يم٠موئلؽ ًمٞمس أنف اإلٟم٤ًمن، هذا سمٛمثؾ اعمٗمروض أن وسمخ٤مص٦م اجلامقم٦م،

 ىمؼم6 ومٞمف ًمٞمس ُمًجد ذم أو ىمؼم ومٞمف ُمًجد ذم اًمّمالة ُمٕمٝمؿ شَمْٗمُرق ٓ اًمذيـ اًمٖم٤مومٚملم

 .قمٜمدهؿ قمٚمؿ ٓ ٕهنؿ

ًمٞمف جيد ٓ ٕنف ىمؼم6 ومٞمف اًمذي اعمًجد ذم يّمكم اًمذي ومٝمذا  ومٞمف ًمٞمس ُمًجداً  طمقا

 ُمًجد ذم اًمّمالة أن أظمريـ طمؼ ذم ُيَتَّمَقر ُم٤م طم٘مف ذم ُيَتَّمَقر ٓ: يٕمٜمل هذا ىمؼم،

 أىمقى قمذره يٙمقن ومٝمذا اًمقزّم، هذا ومٞمف ًمٞمس اًمذي اعمًجد ُمـ أومْمؾ ُمثالً  َوزمّ  ومٞمف

 هذه حيٛمؾ ٓ اًمذي ذاك ُمـ اعمًجد هذا ُمثؾ ذم صغم إذا ومٞمام وضمؾ قمز اهلل قمٜمد

 .اًمّمحٞمح٦م اًمٕم٘مٞمدة

 هذا ذم يّمكم: ىمٚمٜم٤م اعمحٔمقرات، شُمٌِٞمح اًميورات: ىم٤مقمدة ُمـ اٟمٓمالىم٤مً  ًمٙمـ

 .وطمده داره ذم وًمٞمس اعمًجد

 ُيَّمٚم ـل ٓ ومٝمق سم٘مدره٤م، شُمَ٘مَدر اًميورة: اًم٤ًمسم٘م٦م اًم٘م٤مقمدة مت٤مم ُمـ واٟمٓمالىم٤مً  

ٜمَـ ًُّ  .مج٤مقم٦م يقضمد ٓ هٜم٤م ٕنف اعمًجد6 هذا ذم اًم

ت ٓ أضمؾ ُمـ هٜم٤م اعمًجد ذم اًمّمالة ًمف ضَمَقزٟم٤م ٟمحـ   صالة ُم٤مذا؟ قمٚمٞمف ُٟمَٗمق 

 .اجلامقم٦م
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ٜم٦م أُم٤م  ًُّ  اًمّمالة اعمديٜم٦م، ذم أو ُمٙم٦م ذم واطمد ًمق: وصم٤مٟمٞم٤مً  مج٤مقم٦م، شُمقضمد ٓ: أوًٓ  اًم

 ذم سمٞمتف ذم صالشمف صالة، سم٠مخػ اًمٜمٌقي اعمًجد ذم واًمّمالة صالة، أخػ سمامئ٦م ُمٙم٦م ذم

 .ًمٚمًٜمـ اعمٙمل اعمًجد أو اًمٜمٌقي اعمًجد ذم صالة ُمـ أومْمؾ اعمديٜم٦م ذم أو ُمٙم٦م

 ومٝمق ىمؼم، ومٞمف ُمًجد سم٤مًمؽ ومام اًمٌٞمقت، ذم شمّمغم أن اًمًٜمـ ذم إصؾ: يٕمٜمل 

 . ٟم٘مقًمف اًمذي هذا اًمٌٞم٧م، ذم يّمكم

 . ظمػماً  اهلل ضمزاك :مداخؾة

 ( 11: 11: 16/   313/  واًمٜمقر اهلدى)  

 ومباركفا اإلبؾ معاضـ دم الصالة جتقز ال

 [:ومٞمٝم٤م اًمّمالة دمقز ٓ اًمتل إُم٤ميمـ وٛمـ اإلُم٤مم ذيمر]

 دمدوا ومٚمؿ اًمّمالة طميت إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف وُم٤ٌمريمٝم٤م اإلسمؾ ُمٕم٤مـمـ :الثالث

 أقمٓم٤من ذم شمّمٚمقا  وٓ اًمٖمٜمؿ ُمراسمض ذم ومّمٚمقا  اإلسمؾ وأقمٓم٤من اًمٖمٜمؿ ُمراسمض إٓ

 :سم٘مقًمف آظمر طمدي٨م ذم ذًمؽ وقمٚمؾش اإلسمؾ

 ظمرج صمؿش[ش. ]ٟمٗمرت إذا وه٤ٌمهب٤م قمٞمقهن٤م شمرون أٓ] اًمِمٞم٤مـملم ُمـ ظمٚم٘م٧م وم٢مهن٤م»

[: ىم٤مل أن إمم اعمٕم٘مقوملم سملم اًمتل اًمزي٤مدة وطُمًـ صحتف قمغم ُمدًمالً  احلدي٨م اإلُم٤مم

 اًمٕملم سمٗمتح قمٓمـ مجعش إقمٓم٤من» و اًمٓم٤مء ويمن اعمٞمؿ سمٗمتح ُمٕمٓمـ مجعش: اعمٕم٤مـمـ»

 إذا اإلسمؾ إًمٞمف شمٜمحك اًمذي اعمقوع هق اًمٕمٓمـ: »إزهري ىم٤مل اعمٝمٛمٚمتلم واًمٓم٤مء

 إمم قمٓمٜمٝم٤م ُمـ ومتٕمقد صم٤مٟمٞم٤م احلقض هل٤م يٛمأل صمؿ ومٞمف ومتؼمك إومم اًمنمسم٦م ذسم٧م

 اح٤مء قمـ اإلسمؾ شمٕمٓمـ وٓ: »ىم٤ملش اًمٕمٚمؾ وهق اًمث٤مٟمٞم٦م اًمنمسم٦م وشمنمب ًمتٕمؾ احلقض

 شمؽمك اًمذي وُمقوٕمٝم٤م: »ىم٤ملش - اًمراء وشمِمديد اعمٞمؿ سمتخٗمٞمػ - اًم٘مٞمظ مح٤مرة ذم إٓ

 ش.اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ٟم٘مٚمفش. وُمٕمٓمٜم٤م قمٓمٜم٤م يًٛمك اح٤مء قمغم ومٞمف
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: طمزم اسمـ ىم٤مل أقمؿش اعمؼمك» ف وقمٚمٞمف اجلٛمؾ ًمؼموك ظم٤مص ُمقوعش اعمٕمٓمـ» ومـ

 ومٞمف شمٜم٤مخ اًمذي اعمقوع هق اًمٕمٓمـ ٕن قمٓمٜم٤م ُمؼمك يمؾ وًمٞمس ُمؼمك ومٝمق قمٓمـ ويمؾ»

 ش.طم٤مل يمؾ قمغم ًمؼمويمٝم٤م اعمتخذ اعمقوع ٕنف أقمؿ واعمؼمك وم٘مط اح٤مء وروده٤م قمٜمد

 ُمذه٥م وهق اإلسمؾ ُم٤ٌمرك ذم اًمّمالة حتريؿ قمغم يدٓن ُمٕمٜم٤مه٤م ذم وُم٤م واحلديث٤من

 ش.أبدا أقم٤مد إسمؾ قمٓمـ ذم صغم ُمـ: »ىم٤مل أنف أمحد قمـ وروى طمزم اسمـ

 قمٚمٞمف سمًط وم٢من: ىمٞمؾش ومٞمف يّمكم ٓ: »ىم٤مل إسمؾ قمٓمـ إٓ جيد مل قمٛمـ ُم٤مًمؽ وؾمئؾ

 ش.أجْم٤م ٓ: »ىم٤مل صمقسم٤م؟

 وسمف أصح٤مسمٜم٤م قمٜمد اًمٕمٛمؾ وقمٚمٞمف: »هريرة أيب طمدي٨م ؾم٤مق أن سمٕمد اًمؽمُمذي وىم٤مل

 ش.وإؾمح٤مق أمحد ي٘مقل

 اًمٜمج٤مؾم٦م قمدم ُمع اًمٙمراه٦م قمغم اًمٜمٝمل محؾ إمم اجلٛمٝمقر وذه٥م: »اًمِمقيم٤مين ىم٤مل

 اًمٜمج٤مؾم٦م هل اًمٜمٝمل قمٚم٦م سم٠من اًم٘مقل قمغم يتؿ إٟمام وهذا وضمقده٤م، ُمع اًمتحريؿ وقمغم

 ؾمٛمٚمٜم٤م وًمق ومٞمف، ىمدُمٜم٤م ُم٤م قمروم٧م وىمد وأزسم٤مهل٤م اإلسمؾ أبقال ٟمج٤مؾم٦م قمغم ُمتقىمػ وذًمؽ

 سملم احل٤مل اومؽمق ح٤م اًمٜمج٤مؾم٦م يم٤مٟم٧م ًمق اًمٕمٚم٦م ٕن قمٚم٦م ضمٕمٚمٝم٤م يّمح مل ومٞمف اًمٜمج٤مؾم٦م أن

 وأبقاهل٤م اجلٜمًلم ُمـ يمؾ أرواث سملم سم٤مًمٗمرق ىم٤مئؾ ٓ إذ اًمٖمٜمؿ ُمراسمض وسملم أقمٓم٤مهن٤م

 وهق ٟمٗمرت ومرسمام اًمٜمٗمقر ُمـ ومٞمٝم٤م ُم٤م اًمٜمٝمل طمٙمٛمف إن: ىمٞمؾ ىمد وأجْم٤م اًمٕمراىمل، ىم٤مل يمام

 قمـ اعمٚمٝمل اخل٤مـمر شمِمقش أو ُمٜمٝم٤م ًمف حيّمؾ أذى أو ىمٓمٕمٝم٤م إمم ومت١مدي اًمّمالة ذم

 هذا وقمغم ُم٤مًمؽ وأصح٤مب اًمِم٤مومٕمل أصح٤مب اًمٜمٝمل قمٚمؾ وهبذا اًمّمالة، ذم اخلِمقع

 ويرؿمد طمٞمٜمئذ، ٟمٗمقره٤م ي١مُمـ إذ قمٜمٝم٤م همٞمٌتٝم٤م وسملم ُمٕم٤مـمٜمٝم٤م ذم اإلسمؾ يمقن سملم ومٞمٗمرق

 ذم شمّمٚمقا  ٓ: »سمٚمٗمظ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد أمحد قمٜمد ُمٖمٗمؾ اسمـ طمدي٨م هذا صح٦م إمم

 ش.ٟمٗمرت إذا وهٞمئتٝم٤م قمٞمقهن٤م إمم شمرون أٓ اجلـ ُمـ ظمٚم٘م٧م وم٢مهن٤م اإلسمؾ أقمٓم٤من

 ؿم٤مء إن حمٚمف ذم ؾمٞم٠ميت يمام اًمٌٕمػم إمم يّمكم يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن هذا ويٕمٙمر: ىمٚم٧م

 ذم أجْم٤م حمتٛمؾ هذا ٕن اًمٜمٗمقر ٓطمتامل هق ًمٞمس اًمٜمٝمل أن قمغم يدل ومٝمذا شمٕم٤ممم اهلل

 اعمٙم٤من سمخّمقص هق إٟمام اًمٜمٝمل أن أرى وم٢مين وًمذًمؽ اشمٗم٤مىم٤م، اجل٤مئزة اًمّمقرة هذه

 يدل طمزم اسمـ ويمالم. اًمّمالة وىم٧م - ٓ أو إسمؾ ومٞمف يم٤مٟم٧م ؾمقاء - واعمؼمك اعمٕمٓمـ
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 واطمد مجؾ ًمؼموك اعمتخذ اعمقوع ذم اًمٌت٦م اًمّمالة دمقز ٓ: »اهلل رمحف ىم٤مل هذا قمغم

 وقمٚمٞمف ضم٤مئزة، اًمٌٕمػم إمم واًمّمالة ومّم٤مقمدا، واطمد ًمٌٕمػم قمٓمٜم٤م اعمتخذ ذم وٓ ومّم٤مقمدا،

 اًمّمالة ضم٤مزت قمٓمـ اؾمؿ قمٜمف يً٘مط طمتك اعمٙم٤من ذًمؽ إمم اإلسمؾ شم٠موي أن اٟم٘مٓمع وم٢من

 ش.ومٞمف

 .أقمٚمؿ شمٕم٤ممم واهلل. اًمِمقيم٤مين إًمٞمف ُم٤مل اًمذي اًمتٗمريؼ يٗمٞمد ٓ وم٤محلدي٨م

 صمؿ قمٚمٞمٝم٤م سمره٤من ٓ واهٞم٦م ويمٚمٝم٤م اًمٕمٚم٦م سمٞم٤من ذم أظمرى أىمقآ اًمِمقيم٤مين ذيمر صمؿ

 ُم٘مت٣م قمغم اًمقىمقف احلؼ أن ًمؽ شمٌلم اًمٕمٚم٦م ذم آظمتالف هذا قمروم٧م إذا: »ىم٤مل

 ُمراسمض ذم سم٤مًمّمالة إُمر وأُم٤م. واًمٔم٤مهري٦م أمحد إًمٞمف ذه٥م يمام اًمتحريؿ وهق اًمٜمٝمل

 ش.اشمٗم٤مىم٤م ًمٚمقضمقب ًمٞمس إسم٤مطم٦م وم٠مُمر اًمٖمٜمؿ

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن حمٚمف ذم هذا سمٞم٤من وؾمٞم٠ميت

 ([.3/146) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 اإلبؾ معاضـ دم الصالة عـ الـفل عؾة

 .اعمّمكم   شم١مذي رسمام سم٠مهن٤م ُمٕمٚمؾ اًمٜمٝمل[: ظم٤من صديؼ ىم٤مل]

 [:إًم٤ٌمين ومٕمٚمؼ]

 ُمراسمض ذم صٚمقا : »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ومٞمٝم٤م ضم٤مء وإٟمام اًمًٜم٦م، ذم ًمف أصؾ ٓ اًمتٕمٚمٞمؾ هذا

 ش.اًمِمٞم٤مـملم ُمـ ظُمٚم٘م٧م وم٢مهن٤م اإلسمؾ6 أقمٓم٤من ذم شمّمٚمقا  وٓ اًمٖمٜمؿ،

 سمـ اهلل قمٌد قمـ واًمٓمٞم٤مًمز واًمٌٞمٝم٘مل، وأمحد، واًمٓمح٤موي، ُم٤مضمف، اسمـ رواه

 اًمؼماء طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمفش. اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر» ذم سمٞمٜمتف يمام صحٞمح وإؾمٜم٤مده ُُمٖمَٗمؾ،

 وم٢مهن٤م 6- اًمٖمٜمؿ ُمراسمض: يٕمٜمل - ومٞمٝم٤م صٚمقا : »وومٞمف هٜم٤مك6 سمٞمٜمتف يمام صحٞمح سمًٜمد

 ش.53/  6ش »اعمقوح» ذم اخلٓمٞم٥م رواه وىمد ،شسمريم٦م

 (102/ 1) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت
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 احلامم دم الصالة جتقز ال

 [:ومٞمٝم٤م اًمّمالة دمقز ٓ اًمتل إُم٤ميمـ وٛمـ اإلُم٤مم ذيمر]

 .اًم٤ًمسمؼ ًمٚمحدي٨م احلامم :الرابع

ش. واحلامم اعم٘مؼمة إٓ ُمًجد يمٚمٝم٤م إرض: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وهق

 وهق احلدي٨م ًمٔم٤مهر - اًمتحريؿ: أقمٜمل - اعم٘مؼمة ذم يمٝمق احلامم ذم اًمّمالة وطمٙمؿ

 أبق وىم٤ملش: »اًمٜمٞمؾ» ذم وىم٤مل ومٞمف اًمّمالة سمٓمالن إمم ذه٤ٌم سمؾ طمزم واسمـ أمحد ُمذه٥م

 قمـ وروي اًمٔم٤مهري٦م، ذه٧ٌم ذًمؽ وإمم احلدي٨م، فم٤مهر قمغم مح٤مم ذم يّمغم ٓ: صمقر

 ُم٤م: طمزم اسمـ ىم٤مل. ُم٘مؼمة ذم وٓ مح٤مم ذم وٓ طمش إمم يّمٚملم ٓ: ىم٤مل أنف قم٤ٌمس اسمـ

 سمـ ضمٌػم سمـ ٟم٤مومع قمـ ذًمؽ ُمثؾ ورويٜم٤م اًمّمح٤مسم٦م، ذم خم٤مًمٗم٤م هذا ذم قم٤ٌمس ٓسمـ ٟمٕمٚمؿ

 حتؾ وٓ: طمزم اسمـ ىم٤مل. أبٞمف قمـ زي٤مد سمـ واًمٕمالء وظمٞمثٛم٦م اًمٜمخٕمل وإسمراهٞمؿ ُمٓمٕمؿ

 وؾم٘مػ ؾمٓمحف قمغم وٓ طمدوده، مجٞمع قمغم سم٤مسمف ُمٌدأ ذًمؽ ذم ؾمقاء مح٤مم ذم اًمّمالة

 اؾمؿ قمٜمف يً٘مط رء سمٜم٤مئف ُمـ ؾم٘مط وم٢من ىم٤مئام، أو يم٤من ظمرسم٤م طمٞمٓم٤مٟمف وأقم٤مزم ُمًتقىمده

 ذم اًمّمالة صح٦م إمم اجلٛمٝمقر وذه٥م. اٟمتٝمك. طمٞمٜمئذ أروف ذم اًمّمالة ضم٤مزت مح٤مم

 أدريم٧م أجٜمام: »طمدي٨م ٟمحق سمٕمٛمقُم٤مت ومتًٙمقا  ُمٙمروه٦م وشمٙمقن اًمٓمٝم٤مرة ُمع احلامم

 .ُمتٜمجس مح٤مم قمغم اًمٜمٝمل ومحٚمقا ش ومّمؾ اًمّمالة

 ش.اًمٕمٛمقم ًمذًمؽ خمّمّم٦م واحلامم اعم٘مؼمة أطم٤مدي٨م ٕن إوًمقن ىم٤مًمف ُم٤م واحلؼ

 ومٞمف شمٙمثر ٕنف: وم٘مٞمؾ احلامم ذم اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل طمٙمٛم٦م ذم اظمتٚمٗمقا  وىمد

 .أقمٚمؿ واهللش. إصح وهق: »اًمٜمقوي ىم٤مل اًمِمٞم٤مـملم، ُم٠موى ٕنف: وىمٞمؾ اًمٜمج٤مؾم٤مت

 .([3/156) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]



ـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   660   ُم

 فقف يغتسؾ الذي احلامم دم الصالة حؽؿ

 وًمٞمس ومٞمف، يٖمتًؾ اًمذي احلامم ؿمٞمخ، ي٤م احلامم ذم ًمٚمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 اًمٕم٤مُمٞم٦م؟ قمغم سم٤محلامم

 .ٟمٕمؿ :الشقخ

 قمٜمدٟم٤م هٜم٤مك ًمٙمـ اعمٕمروف، هذا اعمٖمتًؾ ذم احلامم ذم اًمّمالة طمٙمؿ ُم٤م :مداخؾة

 ُمالسمًٝمؿ، اًمٜم٤مس يٜمزع طملم ظم٤مص ُمٙم٤من ذم هٜم٤مك اجلزائر، ذم هٜم٤مك احلامُم٤مت ذم

 اعمٙم٤من؟ هذا ُمثؾ ذم اًمّمالة دمقز ومٝمؾ اًمٜم٤مس، ومٞمف ُيَّمٚم ـل ُُمَّمغّم  ٟمٔمٞمػ ُمٙم٤من هٜم٤مك

 .اًمًقق مح٤مم هذا :الشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 اًمٌٞم٧م؟ مح٤مم أو :الشقخ

 .اًمًقق مح٤مم :مداخؾة

 اعم٘مؼمة ذم اًمّمالة قمـ ُيٜمْٝمك اًمذي احلدي٨م ُمـ اعم٘مّمقد هق ٟمٕمؿ، :الشقخ

 .واحلامم

 اًمًقق مح٤مم ذم شمٕمتؼم هل همروم٦م ذم وًمٞمس اًمزُم٤من، ذًمؽ ذم اعمٕمروف احلامم هق 

 .إـمالىم٤مً  ؿمٞمئ٤مً  ومٞمٝم٤م ٟمرى ٓ اعمٙم٤من هذا ذم وم٤مًمّمالة سمٛمّمغم،

 ( 11: 11: 30/ 014/واًمٜمقر اهلدى)  

 الشقطان إلقف يلوي مقضع كؾ دم الصالة جتقز ال

 [:اًمّمالة ومٞمٝم٤م حترم اًمتل إُم٤ميمـ وٛمـ اإلُم٤مم ذيمر]



 661 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة 

 ويم٤مًمٙمٜم٤مئس واًمٗمجقر اًمٗمًؼ يم٠مُم٤ميمـ اًمِمٞمٓم٤من إًمٞمف ي٠موي ُمقوع يمؾ :اخلامس

: اًمّمٌح صالة قمـ وٟم٤مُمقا  ؾمٗمرهؿ ذم ٟمزًمقا  طملم ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف ذًمؽ وٟمحق واًمٌٞمع

 ش.ومٞمف يّمؾ ومٚمؿ اًمِمٞمٓم٤من ومٞمف طميٟم٤م ُمٜمزل هذا وم٢من رطمٚمتف سمرأس رضمؾ يمؾ ًمٞم٠مظمذ»

 ومٚمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ٟمٌل ُمع قمرؾمٜم٤م: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب رواي٦م ُمـ احلدي٨م

 سم٤مح٤مء دقم٤م صمؿ ومٗمٕمٚمٜم٤م: ىم٤مل. ومذيمره... ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٘م٤مل اًمِمٛمس ـمٚمٕم٧م طمتك ٟمًتٞم٘مظ

 .اًمٖمداة ومّمغم اًمّمالة أىمٞمٛم٧م صمؿ ؾمجدشملم ؾمجد صمؿ ومتقو٠م

 .واًمٌٞمٝم٘مل ُمًٚمؿ أظمرضمف

 ومٞمٝم٤م ًمٞمس ًمٙمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ وهمػمه ىمت٤مدة أبق ُمٗمّمال اًم٘مّم٦م هذه روى وىمد

 ش.اعمقاىمٞم٧م» ذم شم٘مدُم٧م وىمد ُمٜمف اًمِم٤مهد ُمقوع

 ش:اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل

 واحل٤مٟم٦م اخلٛمر ُمقاوع ُمثؾ وذًمؽ سم٤مٓشمٗم٤مق ُمٙمروه٦م اًمِمٞمٓم٤من ُم٠موى ذم اًمّمالة»

 .واًمٌٞمع واًمٙمٜم٤مئس اًمٗم٤مطمِم٦م اعمٕم٤ميص ُمـ وٟمحقه٤م اعمٙمقس وُمقاوع

 وٓ سمدٟمف ٟمج٤مؾم٦م يامس ومل ذًمؽ ُمـ رء ذم صغم وم٢من ذًمؽ وٟمحق واحلِمقش

 ومٞمٝم٤م شمٙمره ٓ إودي٦م سمٓمقن أن واقمٚمؿ: »ىم٤مل صمؿش اًمٙمراه٦م ُمع صالشمف صح٧م صمقسمف

. اًمقادي سمٓمـ ذم اًمّمالة شمٙمره: اًمٖمزازم ىمقل وأُم٤م همػمه٤م، ذم شمٙمره ٓ يمام اًمّمالة

 ومٞمف ٟم٤مم اًمذي اًمقداي ذم اًمّمالة اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل يمره وإٟمام قمٚمٞمف، أنٙمروه وم٤ٌمـمؾ

 اًمّمالة شمٙمره ٓ: اًمٕمٚمامء سمٕمض ىم٤مل وىمد واد، يمؾ ذم ٓ اًمّمالة قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 أن ويًتح٥م. أقمٚمؿ واهلل اًمِمٞمٓم٤من ذًمؽ سم٘م٤مء ٟمتح٘مؼ ٓ ٕن٤م أجْم٤مح اًمقادي ذًمؽ ذم

 ش.احلدي٨م هلذا اًمِمٞمٓم٤من ومٞمف طميه ُمقوع ذم يّمكم ٓ

 - اًمقضمقب أقمٜمل - آؾمتح٤ٌمب ُمـ أقمغم هق ُم٤م يٗمٞمد سمٔم٤مهره احلدي٨م: ىمٚم٧م

 ىمقًمٜم٤م ومٝمق سمف ي٘مقل ُمـ هٜم٤مك يم٤من وم٢مذا سم٤مخلروج إي٤مهؿ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ُٕمره

 :وىم٤مل. أقمٚمؿ واهلل



ـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   662   ُم

 واسمـ اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمـ اعمٜمذر اسمـ طمٙم٤مه واًمٌٞمٕم٦م اًمٙمٜمٞم٦ًم ذم اًمّمالة وشمٙمره»

 ش.قمٜمف اهلل ريض وُم٤مًمؽ قم٤ٌمس

 :ىم٤مل أنف قمٛمر قمـ شمٕمٚمٞم٘م٤م اًمٌخ٤مري روى وىمد

 قم٤ٌمس اسمـ ويم٤من. واًمّمقر ومٞمٝم٤م اًمتل اًمتامصمٞمؾ أضمؾ ُمـ يمٜم٤مئًٙمؿ ٟمدظمؾ ٓ إٟم٤م

: ومٞمف وزادش اجلٕمدي٤مت» ذم اًمٌٖمقي أوصٚمف وهذا. مت٤مصمٞمؾ ومٞمٝم٤م سمٞمٕم٦م إٓ اًمٌٞمٕم٦م ذم يّمكم

 .اعمٓمر ذم ومّمغم ظمرج مت٤مصمٞمؾ ومٞمٝم٤م يم٤من وم٢من

 ىمدم ح٤م: ىم٤مل قمٛمر ُمقمم أؾمٚمؿ ـمريؼ ُمـ اًمرزاق قمٌد ومقصٚمف قمٛمر ىمقل وأُم٤م

 أن أطم٥م: وىم٤مل - قمٔمامئٝمؿ ُمـ ويم٤من - ـمٕم٤مُم٤م اًمٜمّم٤مرى ُمـ رضمؾ ًمف صٜمع اًمِم٤مم

 - ومٞمٝم٤م اًمتل اًمّمقر أضمؾ ُمـ يمٜم٤مئًٙمؿ ٟمدظمؾ ٓ إٟم٤م: قمٛمر ًمف وم٘م٤مًمف وشمٙمرُمٜمل دمٞمئٜمل

 ش.اًمٗمتح» ُمـ ـها. - اًمتامصمٞمؾ يٕمٜمل

 واًمٌٞمٕم٦م اًمٙمٜمٞم٦ًم ذم اًمّمالة ذم اًمؽمظمٞمص اًمٕمٚمامء سمٕمض قمـ اًمٜمقوي طمٙمك صمؿ

 وإٓ قم٤ٌمس، اسمـ أثر يٗمٞمده يمام واًمتامصمٞمؾ اًمّمقر قمـ ظم٤مًمٞم٦م يم٤مٟم٧م إذا ومٞمام ذًمؽ وًمٕمؾ

 صم٧ٌم يمام صقره ومٞمف سمٞمت٤م شمدظمؾ ٓ اعمالئٙم٦م ٕن اًمّمقاب قمـ سمٕمٞمد إـمالىمف قمغم ومٝمق

 اًمّمقر، ُمـ ومٞمٝم٤م ُم٤م حم٤م طمتك اًمٙمٕم٦ٌم يدظمؾ مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وٕن ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ذًمؽ

 ًمٚمحدي٨مش اًمٗمت٤موى» ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل يمام اًم٘مؼم قمغم اعمٌٜمل اعمًجد سمٛمٜمزًم٦م هل صمؿ

 ُمًجدا ىمؼمه قمغم سمٜمقا  ومامت اًمّم٤مًمح اًمرضمؾ ومٞمٝمؿ يم٤من إذا أوئلؽ إن: »اًم٤ًمسمؼ

ر وم٠موئلؽ اًمتّم٤موير، شمٚمؽ ومٞمف وصقروا  مل إذا وأُم٤م ،شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اهلل قمٜمد اخلٚمؼ ذا

 ش:آظمتٞم٤مرات» ذم وىم٤مل أقمٚمؿ، واهلل اًمٙمٜمٞم٦ًم ذم اًمّمح٤مسم٦م صغم وم٘مد صقر ومٞمٝم٤م يٙمـ

 وم٤مًمّمالة اعمّمقرة اًمٙمٜمٞم٦ًم دظمقل يمراه٦م إصح٤مب قم٤مُم٦م قمٚمٞمف اًمذي واعمذه٥م»

 وٓ ومٞمف ري٥م ٓ اًمذي اًمّمقاب هق وهذا يمراه٦م أؿمد شمّم٤موير ومٞمف ُمٙم٤من يمؾ وذم ومٞمٝم٤م

 ش.ؿمؽ

 ([.3/151) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]



 663 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة 

 ادغصقبة األرض دم الصالة جتقز ال

 [:اًمّمالة ومٞمٝم٤م حترم اًمتل إُم٤ميمـ وٛمـ اإلُم٤مم ذيمر]

 ذم حيرم ومألن اًمّمالة همػم ذم حيرم ومٞمٝم٤م اًمٚم٨ٌم ٕن اعمٖمّمقسم٦م إرض :السادس

ـَ آَُمٜمُقا َٓ شَمْدظُمُٚمقا سُمٞمُقشًم٤م : ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل وىمد أومم اًمّمالة ٤َم اًَمِذي هَمػْمَ سُمٞمُقشمُِٙمْؿ طَمتَك َي٤مَأهيُّ

قا  ًُ
َت٠ْمنِ ًْ  ش.[64 - 63: اًمٜمقر]♂ ...شَم

 قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ وطمرم إذن سمدون اًمدظمقل جمرد قمـ اعم١مُمٜملم ؾمٌح٤مٟمف اهلل ومٜمٝمك

 وأومم، أومم ومٞمٝم٤م اًمّمالة وحتريؿ أومم ومٞمٝم٤م واًمٚم٨ٌم إرض أو اًمدار همّم٥م ومتحريؿ

ُم٤م اعمٖمّمقسم٦م إرض ذم اًمّمالة يم٤مٟم٧م وًمذًمؽ  وإٟمام. اًمٜمقوي ٟم٘مٚمف يمام سم٤مإلمج٤مع طمرا

 ذم طمزم واسمـ أمحد وىم٤مل صحٞمح٦م أهن٤م قمغم وم٤مجلٛمٝمقر ومٞمٝم٤م اًمّمالة صح٦م ذم اظمتٚمٗمقا 

 ش.سم٤مـمٚم٦م إهن٤مش: »إطمٙم٤مم أصقل ذم إطمٙم٤مم» وش اعمحغم»

 ومال سم٤مًمّمالة خيتص ٓ اعمٜمع ٕن اجلٛمٝمقر إًمٞمف ذه٥م ُم٤م اًمّمقاب إمم وإىمرب

 .أقمٚمؿ شمٕم٤ممم واهلل. صحتٝم٤م يٛمٜمع

 ([.3/151) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 وصػف صؿؾف وما رضار مسجد دم الصالة جتقز ال

 [:اًمّمالة ومٞمٝم٤م حترم اًمتل إُم٤ميمـ وٛمـ اإلُم٤مم ذيمر]

ر ُمًجد :السابع را سمٜمل ُمًجد ويمؾ ىم٤ٌمء سم٘مرب اًمذي اًميا  سملم وشمٗمري٘م٤م رضا

ًرا َويُمْٗمًرا  : ▬شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف اعمًٚمٛملم ا ِجًدا رِضَ ًْ ـَ اخَتَُذوا َُم َوشَمْٗمِريً٘م٤م سَملْمَ اعْم١ُْمُِمٜملَِم َواًَمِذي

ـْ ىَمٌُْؾ  ـْ طَم٤مَرَب اهلل َوَرؾُمقًَمُف ُِم َ
ِ
ِجٌد  : ▬ىمقًمف إمم♂ َوإِْرَص٤مًدا عم ًْ َٓ شَمُ٘مْؿ ومِٞمِف َأبًَدا عَمَ

ـْ َأَوِل َيْقٍم َأطَمؼُّ َأْن شَمُ٘مقَم ومِٞمفِ  َس قَمغَم اًمَتْ٘مَقى ُِم  ش.[314 - 313: اًمتقسم٦م] ♂ُأؾم 

 :ُمٚمخّمف ُم٤م اًمتٗمًػم قمٚمامء ىم٤مل



ـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   664   ُم

. ي٠متٞمٝمؿ أن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمـ وـمٚمٌقا  ىم٤ٌمء ُمًجد اختذوا قمقف سمـ قمٛمرو سمٜمل إن»

 ٟمٌٜمل: وىم٤مًمقا  قمقف سمـ همٜمؿ سمٜمق إظمقاهنؿ ومحًدهؿ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ومٞمف ومّمغم

ٟمٜم٤م ُمًجد ذم صغم يمام ًمٜم٤م ومٞمّمكم ي٠متٞمٜم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم وٟمٌٕم٨م ُمًجدا  ومٞمف ويّمكم إظمقا

 اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مًمقا  شمٌقك إمم يتجٝمز وهق ملسو هيلع هللا ىلص وم٠متقه. (3)اًمِم٤مم ُمـ ىمدم إذا قم٤مُمر أبق

 وشمدقمق ومٞمف ًمٜم٤م شمّمكم أن وٟمح٥م اعمٓمػمة واًمٚمٞمٚم٦م واًمٕمٚم٦م احل٤مضم٦م ًمذي ُمًجدا سمٜمٞمٜم٤م ىمد

 اهلل ومٕمّمٛمف وإصم٤ٌمشمف شم٘مريره قمغم ومٞمف سمّمالشمف آطمتج٤مج سمذًمؽ أرادوا وإٟمام - سم٤مًمؼميم٦م

 ٕتٞمٜم٤ميمؿ ىمدُمٜم٤م ومٚمق ؿمٖمؾ وطم٤مل ؾمٗمر قمغم إين: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٘م٤مل - ومٞمف اًمّمالة ُمـ

 ومٞمف وصٚمقا  ُمٜمف ومرهمقا  وىمد أتقه شمٌقك ُمـ اٟمٍمف ومٚمامش اهلل ؿم٤مء إن ًمٙمؿ وصٚمٞمٜم٤م

 سمخؼم اًم٘مرآن قمٚمٞمف ومٜمزل وي٠متٞمٝمؿ ًمٞمٚمًٌف سم٘مٛمٞمّمف ومدقم٤م وإطمد واًم٧ًٌم اجلٛمٕم٦م

ر ُمًجد  اعمًجد هذا إمم اٟمٓمٚم٘مقا : »وم٘م٤مل اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مج٤مقم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومدقم٤م اًميا

 .وهدُمقه اعمًجد وم٠مطمرىمقا  ُمنقملم ومخرضمقا ش وأطمرىمقه وم٤مهدُمقه أهٚمف اًمٔم٤ممل

ر ُمًجد ذم اًمّمالة دمقز ٓ أنف قمغم دًٓم٦م أي٦م وذم  ُمـ ُمٕمٜم٤مه ذم وُم٤م اًميا

 شمٕم٤ممم سم٘مقًمفش اعمحغم» ذم طمزم اسمـ وٟمص وهمػمهؿ اح٤مًمٙمٞم٦م هذا إمم ذه٥م وىمد اعم٤ًمضمد

 ش.صالة ُمقوع ًمٞمس أنف ومّمح: »ىم٤مل♂ ادً بَ أَ  ٞمفِ ومِ  ؿْ ٘مُ شمَ  َٓ : ▬أي٦م ذم

ر ُمًجد ذم ظم٤مص٦م يم٤مٟم٧م وإن وأي٦م: ىمٚم٧م  يمام سمذاشمف ُم٘مّمقدا هق ومٚمٞمس اًميا

ر ُمـ هب٤م وصػ اًمتل إوص٤مف اعم٘مّمقد سمؾ خيٗمك ٓ  ُمًجد ومٙمؾ واًمتٗمريؼ، اًميا

ر، ُمًجد طمٙمؿ ًمف يم٤من سمٕمْمٝم٤م أو إوص٤مف هذه ومٞمف وضمدت  ىم٤مل وًمذًمؽ اًميا

 ش:شمٗمًػمه» ذم اًم٘مرـمٌل

را سمٜمل ُمًجد ويمؾ: قمٚمامؤٟم٤م ىم٤مل»  ُمًجد طمٙمؿ ذم ومٝمق وؾمٛمٕم٦م ري٤مء أو رضا

ر  :أجْم٤م وىم٤ملش. ومٞمف اًمّمالة دمقز ٓ اًميا

                                                           

 ذم ذف وًمف اجل٤مهٚمٞم٦م ذم قم٤ٌمدة ومٞمف ويم٤من اًمٙمت٤مب أهؾ قمٚمؿ وىمرأ  اجل٤مهٚمٞم٦م ذم شمٜمٍم ىمد يم٤من اخلزرج ُمـ رضمؾ (3)

 ومرغ وح٤م ومترد يًٚمؿ أن وم٠مبك اًم٘مرآن ُمـ قمٚمٞمف وىمرأ  اهلل إمم دقم٤مه ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ويم٤من يمٌػم اخلزرج

 قمغم يًتٜمٍمه اًمروم ُمٚمؽ هرىمؾ إمم ذه٥م وفمٝمقر ارشمٗم٤مع ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أُمر ورأى أطمد ُمـ اًمٜم٤مس

 يٕمدهؿ واًمري٥م اًمٜمٗم٤مق أهؾ ُمـ إنّم٤مر ُمـ ىمقُمف ُمـ مج٤مقم٦م إمم ويمت٥م قمٜمده وأىم٤مم وُمٜم٤مه ومققمده ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 ىمدم إذا ًمف ُمرصدا يٙمقن ُمٕم٘مال ًمف يتخذوا أن وأُمرهؿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمف ي٘م٤مشمؾ سمجٞمش ؾمٞم٘مدم أنف ويٛمٜمٞمٝمؿ

 [.ُمٜمف].قمٚمٞمٝمؿ



 665 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة 

 ُمـ واعمٜمع هدُمف وجي٥م ُمًجد ضمٜم٥م إمم ُمًجد يٌٜمك أن جيقز ٓ: قمٚمامؤٟم٤م ىم٤مل»

 ومال يمٌػمة اعمحٚم٦م شمٙمقن أن إٓ ؿم٤مهمرا  ومٞمٌ٘مك إول اعمًجد أهؾ يٜمٍمف ًمئال سمٜم٤مئف

 اعمٍم ذم يٌٜمك أن يٜمٌٖمل ٓ: ىم٤مًمقا  ويمذًمؽ. طمٞمٜمئذ ومٞمٌٜمك واطمد ُمًجد أهٚمٝم٤م يٙمٗمل

 أطمرق وىمد دمزه، مل اجلٛمٕم٦م ومٞمف صغم وُمـ اًمث٤مين، ُمٜمع وجي٥م وصمالصم٦م ضم٤مُمٕم٤من اًمقاطمد

ر ُمًجد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل  ذم ًمٞمّمكم ضم٤مء أنف ؿم٘مٞمؼ قمـ اًمٓمؼمي وأؾمٜمد. وهدُمف اًميا

 ومٞمف يّمؾ مل ومالن سمٜمل ُمًجد إن: ًمف وم٘مٞمؾ وم٤مشمتف ىمد اًمّمالة ومقضمد هم٤مرضة ُمًجدسمٜمل

ر قمغم سمٜمل ٕنف ومٞمف أصكم أن أطم٥م ٓ: وم٘م٤مل سمٕمد  ش.رضا

 ([.3/152) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 والعذاب اخلسػ مقاضع دم الصالة جتقز ال

 [:اًمّمالة ومٞمٝم٤م حترم اًمتل إُم٤ميمـ وٛمـ اإلُم٤مم ذيمر]

 اًمٌٙم٤مء ُمع إٓ ُمٓمٚم٘م٤م دظمقهل٤م جيقز ٓ وم٢مٟمف واًمٕمذاب اخلًػ ُمقاوع :الثامـ

 شمدظمٚمقا  ٓ[: »سم٤محلجر ُمر ح٤م] واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم اهلل ُمـ واخلقف

 مل وم٢من سم٤ميملم شمٙمقٟمقا  أن إٓ[ احلجر أصح٤مب] قمذسمقا  اًمذي اًم٘مقم ه١مٓء قمغم اًمٌٞمقت

 ىمٜمع صمؿش ]أص٤مهبؿ ُم٤م ُمثؾ يّمٞمٌٙمؿ أن أظم٤مف وم٢مين قمٚمٞمٝمؿ شمدظمٚمقا  ومال سم٤ميملم شمٙمقٟمقا 

 [ش.اًمقادي أضم٤مز طمتك اًمًػم وأهع[ اًمرطمؾ قمغم وهق سمردائف] رأؾمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 :ـمرق صمالصم٦م قمٜمف وًمف قمٜمف اهلل ريض قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد رواي٦م ُمـ هق احلدي٨م

 .ًمف هق اًمًالم قمٚمٞمف يمالُمف ُمـ اعمرومقع واًمٚمٗمظ ديٜم٤مر سمـ اهلل قمٌد قمـ :األول

 ـمرق ُمـ واًمٌٞمٝم٘مل رواي٦م ذم - ًمف واًمًٞم٤مق - وأمحد وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 .صمالصمل أمحد قمٜمد أؾم٤مٟمٞمده وسمٕمض. قمٜمف

 ديٜم٤مر سمـ اهلل قمٌد قمـ - سمالل اسمـ وهق - ؾمٚمٞمامن ـمريؼ ُمـ ًمٚمٌخ٤مري رواي٦م وذم

 :سمٚمٗمظ



ـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   611   ُم

 سمئره٤م ُمـ ينمسمقا  ٓ أن أُمرهؿ شمٌقك همزوة ذم احلجر ٟمزل ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إن

 اًمٕمجلم ذًمؽ يٓمرطمقا  أن وم٠مُمرهؿ. واؾمت٘مٞمٜم٤م ُمٜمٝم٤م قمجٜم٤م ىمد: وم٘م٤مًمقا  ُمٜمٝم٤م يًت٘مقا  وٓ

 .اح٤مء ذًمؽ وهرىمقا 

 احلجر هبؿ ٟمزل شمٌقك قم٤مم سم٤مًمٜم٤مس ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ٟمزل: سمٚمٗمظ ٟم٤مومع قمـ: الثاين

 ُمٜمٝم٤م ومٕمجٜمقا  صمٛمقد ُمٜمٝم٤م ينمب يم٤من اًمتل أسم٤مر ُمـ اًمٜم٤مس وم٤مؾمتً٘مك صمٛمقد سمٞمقت قمٜمد

 صمؿ اإلسمؾ اًمٕمجلم وقمٚمٗمقا  وم٠مهرىمقا  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٠مُمرهؿ سم٤مًمٚمحؿ اًم٘مدور وٟمّمٌقا 

 يدظمٚمقا  أن وهن٤مهؿ اًمٜم٤مىم٦م ُمٜمٝم٤م شمنمب يم٤من اًمتل اًمٌئر قمغم هبؿ ٟمزل طمتك هبؿ ارحتؾ

 شمدظمٚمقا  ومال أص٤مهبؿ ُم٤م ُمثؾ يّمٞمٌٙمؿ أن أظمِمك إين: »ىم٤مل قمذسمقا  اًمذيـ اًم٘مقم قمغم

 ش.قمٚمٞمٝمؿ

 .قمٜمف - ضمقيري٦م اسمـ يٕمٜمل - صخر صمٜم٤م: اًمّمٛمد قمٌد صمٜم٤م: أمحد أظمرضمف

 قمـ اهلل قمٌٞمد ـمريؼ ُمـ أظمرضم٤مه وىمد. اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 ش.ٟم٤مومع قمـ أؾم٤مُم٦م شم٤مسمٕمف» :اًمٌخ٤مري وىم٤مل. إًمخ... وهن٤مهؿ: ىمقهلؿ دون ٟمحقه سمف ٟم٤مومع

 .ديٜم٤مر اسمـ طمدي٨م ٟمحق سمف قمٛمر اسمـ قمـ اهلل قمٌد سمـ ؾم٤ممل قمـ: اًمث٤مًم٨م

 اًمزي٤مدة وومٞمف. قمٜمف اًمزهري ـمريؼ ُمـ وأمحد واًمٌٞمٝم٘مل وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 قمغم وهق سمردائف: »ىمقًمف إٓ واًمٌٞمٝم٘مل اًمٌخ٤مري قمٜمد وإظمرى اجلٛمٞمع قمٜمد إومم

 .رواي٦م ذم اًمٌخ٤مري ويمذا ٕمحد رواي٦م ذمش اًمرطمؾ

 ىم٤مل سم٤ميمٞم٤م إٓ هب٤م واعم٘م٤مم اعمٕمذسملم أُم٤ميمـ ذم اًمدظمقل قمـ اًمٜمٝمل احلدي٨م ومٗمل

 ش.وهمػمه٤م ًمٚمّمالة اعم٘م٤مم ذًمؽ ذم ومدظمؾ: »اًمٌٞمٝم٘مل

 وقمٜمف داود أبق أظمرضمف ومٞمف ُمتٙمٚمؿ أنف إٓ سيح طمدي٨م ذًمؽ ذم ضم٤مء وىمد

 أيب قمـ اعمرادي ؾمٕمد سمـ قمامر قمـ أزهر سمـ وحيٞمك هلٞمٕم٦م اسمـ ـمري٘ملم ُمـ اًمٌٞمٝم٘مل

 ي١مذن اعم١مذن ومج٤مءه يًػم وهق سم٤ٌمسمؾ ُمر قمٜمف اهلل ريض قمٚمٞم٤م أن: اًمٖمٗم٤مري ص٤مًمح

 ملسو هيلع هللا ىلص طمٌٞمٌل إن: ىم٤مل ومرغ ومٚمام اًمّمالة وم٠مىم٤مم اعم١مذن أُمر ومٞمٝم٤م سمرز ومٚمام اًمٕمٍم سمّمالة

 .ُمٚمٕمقٟم٦م وم٢مهن٤م سم٤مسمؾ أرض ذم أصكم أن وهن٤مين اعم٘مؼمة ذم أصكم أن هن٤مين



 613 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة 

. سمٛمٕمٜم٤مه سمف اًمٖمٗم٤مري ص٤مًمح أيب قمـ ؿمداد سمـ احلج٤مج قمـ أجْم٤م قمٜمٝمام أظمرضمف صمؿ

 ش:اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ وىم٤ملش ُم٘م٤مل احلدي٨م هذا إؾمٜم٤مد ذم: »اخلٓم٤ميب ىم٤مل

 ش.وٕمػ إؾمٜم٤مده ذم»

 - اًمرمحـ قمٌد سمـ ؾمٕمٞمد واؾمٛمف - ص٤مًمح أيب سملم آٟم٘مٓم٤مع قمٚمتف وًمٕمؾ: ىمٚم٧م

 ورضم٤مًمفش.ُمرؾمٚم٦م قمكم قمـ روايتف: »يقٟمس اسمـ ىم٤مل وم٘مد. قمٜمف اهلل ريض قمكم وسملم

 .ُمقصم٘مقن

 يمره قمٜمف اهلل ريض قمٚمٞم٤م أن ويذيمر: »اًمٌخ٤مري وم٘م٤مل قمكم قمغم ُمقىمقوم٤م ورد وىمد

 قمٌد ـمريؼ ُمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه إثر وهذا: »احل٤مومظ وىم٤ملش. سم٤مسمؾ سمخًػ اًمّمالة

 قمكم ُمع يمٜم٤م: ىم٤مل - اًمالم وشمِمديد اعمٝمٛمٚم٦م ويمن اعمٞمؿ سمْمؿ وهق - اعمٚمح أيب سمـ اهلل

 أظمرى ـمريؼ وُمـ شمٕمداه: أي أضم٤مزه طمتك يّمؾ ومٚمؿ سم٤ٌمسمؾ اًمذي اخلًػ قمغم ومٛمررٟم٤م

 اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ وىم٤ملش. هب٤م اهلل ظمًػ أرض ذم ٕصكم يمٜم٧م ُم٤م: ىم٤مل قمكم قمـ

 وىمد: »داود أيب ـمريؼ ُمـ اعمرومقع قمكم طمدي٨م ؾم٤مق أن سمٕمدش آىمتْم٤مء» ذم شمٞمٛمٞم٦م

 قمٜمف اهلل ريض قمكم قمـ هذا ُمـ أووح سم٢مؾمٜم٤مد اهلل قمٌد اسمٜمف رواي٦م ذم أمحد اإلُم٤مم روى

 ويمره. ذًمؽ ٟمحق أو اخلًػ وأرض سم٤مسمؾ سم٠مرض اًمّمالة يمره أنف: هذا ُمـ ٟمحق

 أصكم أن هن٤مين: وىمقًمف قمٜمف اهلل ريض ًمٕمكم اشم٤ٌمقم٤م إُمٙمٜم٦م هذه ذم اًمّمالة أمحد اإلُم٤مم

 ذم اعمِمٝمقر واحلدي٨م ُمٚمٕمقٟم٦م أرض ذم يّمكم ٓ أن ي٘ميض. ُمٚمٕمقٟم٦م وم٢مهن٤م سم٤مسمؾ أرض ذم

 ذًمؽ ذم دظمؾ اًمٕمذاب أرض إمم اًمدظمقل قمـ هنك ىمد يم٤من إذا وم٢مٟمف هذا يقاومؼ احلجر

ر ُمًجد قمـ ؾمٌح٤مٟمف ىمقًمف ذًمؽ ويقاومؼ وهمػمه٤م اًمّمالة ♂ ادً بَ أَ  ٞمفِ ومِ  ؿْ ٘مُ شمَ  َٓ  : ▬اًميا

ـَ اهلل  : ▬ؾمٌح٤مٟمف ىم٤مل اًمٕمذاب أُمٙمٜم٦م ُمـ يم٤من وم٢مٟمف ـْ َأؾَمَس سُمٜمْٞم٤َمَٟمُف قَمغَم شَمْ٘مَقى ُِم َأوَمَٛم

ـْ َأؾَمَس  ٍن ظَمػْمٌ َأْم َُم : اًمتقسم٦م]♂ سُمٜمْٞم٤َمَٟمُف قَمغَم ؿَمَٗم٤م ضُمُرٍف َه٤مٍر وَم٤مهْن٤َمَر سمِِف ذِم َٟم٤مِر ضَمَٝمٜمَؿَ  َوِرْوَقا

 ش.دظم٤من ُمٜمف ظمرج هدم ح٤م أنف روي وىمد [315

 أضمده٤م مل وم٢مين همػمه٤م أو قمٜمف اهلل قمٌد ُم٤ًمئؾ ذم ًمٕمٚمٝم٤م ٕمحد قمزاه٤م اًمتل واًمرواي٦م

 وأيب أُمدي يمالم وُم٘مت٣مش: »آظمتٞم٤مرات» ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل صمؿش اعمًٜمد» ذم
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 ٓ: أمحد وٟمص ىمقي وهق اخلًػ أرض ذم اًمّمالة شمّمح ٓ أنف قم٘مٞمؾ سمـ اًمقوم٤مء

 ش.ومٞمٝم٤م يّمكم

 أرض دظمقل قمـ اًمٜمٝمل وطمدي٨م اًمّمالة سمٓمالن قمغم دًمٞمال ٟمجد مل إٟمٜم٤م: وأىمقل

 ًمق قمكم طمدي٨م ويمذًمؽ. ومٞمٝم٤م سم٤مـمٚم٦م سم٠مهن٤م ي٘م٤مل طمتك سم٤مًمّمالة ظم٤مص٤م ًمٞمس اًمٕمذاب

 قمـ اًمٜمٝمل وهذا: »ؾم٤مىمف أن سمٕمد اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل وًمذًمؽ اًمٌٓمالن قمغم يدل ٓ صح

 يٕمد مل ومٞمٝم٤م صغم ومٚمق اًمّمالة إمم يرضمع عمٕمٜمك ًمٞمس - ُمرومققم٤م صم٧ٌم إن - ومٞمٝم٤م اًمّمالة

 ديٜم٤مر اسمـ ـمريؼ ُمـ قمٛمر اسمـ طمدي٨م ؾم٤مق صمؿ...ش صمٜم٤م يمام - أقمٚمؿ واهلل - هق وإٟمام

 أن أظم٤مف وم٢مين: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وهق اًمٜمٝمل قمٚم٦م إمم اإلؿم٤مرة وومٞمف

 ش.أص٤مهبؿ ُم٤م ُمثؾ يّمٞمٌٙمؿ

 ش:اعمٕم٤ممل» ذم اخلٓم٤ميب ىم٤مل ًمٙمـ ومٞمٝم٤م اًمّمالة حتريؿ يٗمٞمد اًمٜمٝمل فم٤مهر ٟمٕمؿ

 ش.سم٤مسمؾ أرض ذم اًمّمالة طمرم اًمٕمٚمامء ُمـ أطمدا أقمٚمؿ وٓ»

 ([.3/154) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 ادلمقمني عـ مرتػع مؽان عذ الصالة لإلمام جيقز ال

 أن ًمف جيقز ومال اح٠مُمقُملم ُمٙم٤من ُمـ أقمغم وهق اإلُم٤مم ومٞمف ي٘مػ اعمرشمٗمع اعمٙم٤من»

 - ظمٚمٗمف واًمٜم٤مس رء ومقق اإلُم٤مم ي٘مقم أن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هنك» وم٘مد ومٞمف يّمكم

 ش.- ُمٜمف أؾمٗمؾ: يٕمٜمل

 .إًمخ....ش هنك: »ىم٤مل اًمٌدري ُمًٕمقد أيب رواي٦م ُمـ احلدي٨م

 قمـ إقمٛمش قمـ اًمٓمٗمؾ سمـ اهلل قمٌد سمـ زي٤مد ـمريؼ ُمـ اًمدارىمٓمٜمل أظمرضمف

 :وىم٤مل. قمٜمف مه٤مم قمـ إسمرايؿ

 ش.ٟمٕمٚمؿ ومٞمام مه٤مم همػم يروه ومل اًمٙم٤ٌمء زي٤مد همػم يروه مل»



 611 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة 

 طمذيٗم٦م صغم: ىم٤مل مه٤مم قمـ ُمٜمف أتؿ أجْم٤م احل٤ميمؿ أظمرضمف اًمقضمف هذا وُمـ: ىمٚم٧م

 ومٚمام ومرضمع ومٛمده صمٞم٤مسمف سمٛمج٤مُمع ُمًٕمقد أبق وم٠مظمذ ديم٤من ومقق ومت٘مدم سم٤معمدائـ سم٤مًمٜم٤مس

 اإلُم٤مم ي٘مقم أن هنك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن شمٕمٚمؿ أخؿ: ُمًٕمقد أبق ًمف ىم٤مل اًمّمالة ىم٣م

 ُمددشمٜمل؟ طملم أضمٌتؽ شمرين ومٚمؿ: ىم٤مل ظمٚمٗمف؟ اًمٜم٤مس ويٌ٘مك ومقق

 .صم٘م٤مت ورضم٤مًمف طمًـ وإؾمٜم٤مده

 طم٤مشمؿ أيب اسمـ ىم٤مل يمام ص٤مًمح وهق طمٗمٔمف ضمٝم٦م ُمـ يمالم اهلل قمٌد سمـ زي٤مدة وذم

 ش:اًمت٘مري٥م» ذم ىم٤مل وىمد. احلدي٨م هذا ًمف ذيمر وىمد أبٞمف قمـ

 ش.ًملم إؾمح٤مق اسمـ همػم قمـ طمديثف وذم اعمٖم٤مزي ذم صم٧ٌم صدوق»

 سمـ يٕمغم ـمريؼ ُمـ أجْم٤م واحل٤ميمؿ داود أبق أظمرضمف وم٘مد سمف يتٗمرد مل ًمٙمٜمف: ىمٚم٧م

 يم٤مٟمقا  أهنؿ شمٕمٚمؿ أخؿ: ىم٤مل أنف إٓ إومم احل٤ميمؿ رواي٦م ٟمحق سمف إقمٛمش صمٜم٤م: قمٌٞمد

 ذًمؽ؟ قمـ يٜمٝمقن

 اًمٍمحي٦م ذم زي٤مد رواي٦م سمٛمٕمٜمك ومٝمق اعمّمٓمٚمح ذم شم٘مرر يمام اعمرومقع طمٙمؿ ًمف وهذا

 .اًمذهٌل وواوم٘مفش اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح: »احل٤ميمؿ ىم٤مل صمؿ اًمرومع ذم

 ويمذًمؽش اًمتٚمخٞمص» ذم يمام طم٤ٌمن واسمـ أجْم٤م ظمزيٛم٦م اسمـ وصححف ىم٤مٓ يمام وهق

هش اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي صححف  .أجْم٤م واًمٌٞمٝم٘مل ًمٚمِم٤مومٕمل وقمزا

 ي٘مؿ ومال اًم٘مقم اًمرضمؾ أم إذا: »سمٚمٗمظ سمٜمحقه أظمرى ـمريؼ ُمـ داود أبق أظمرضمف صمؿ

 ش.ُم٘م٤مُمٝمؿ ُمـ أرومع ُمٙم٤من ذم

 ومٞمف ًمٙمـ: »احل٤مومظ ىم٤مل. طمذيٗم٦م ضمٌذه واًمذي ي٤مه سمـ قمامر يم٤من اإلُم٤مم أن وومٞمف

 ش.أىمقى وإول جمٝمقل

 اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ وىمد اعمرشمٗمع اعمٙم٤من ذم اإلُم٤مم وىمقف حتريؿ قمغم دًمٞمؾ واحلدي٨م

 ش:اعمجٛمقع» ذم اهلل رمحف اًمٜمقوي وم٘م٤مل ذًمؽ ذم

 أظمر ُمقوع ُمـ أقمغم اح٠مُمقم أو اإلُم٤مم ُمقوع يٙمقن أن يٙمره: أصح٤مسمٜم٤م ىم٤مل»

 اإلُم٤مم شمٙمٌػمات اًم٘مقم اح٠مُمقم ًمٞمٌٚمغ أو اًمّمالة أومٕم٤مل ًمتٕمٚمٞمٛمٝمؿ إًمٞمف اطمتٞم٩م وم٢من
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 قمـ رواي٦م وهق ُمذهٌٜم٤م هذا. اعم٘مّمقد هذا ًمتحّمٞمؾ آرشمٗم٤مع اؾمتح٥م ذًمؽ وٟمحق

 وطمٙمك وإوزاقمل، ُم٤مًمؽ ىم٤مل وسمف ُمٓمٚم٘م٤م آرشمٗم٤مع يٙمره أنف رواي٦م وقمٜمف طمٜمٞمٗم٦م، أيب

 ش.اًمّمالة شمٌٓمؾ: ىم٤مل أنف إوزاقمل قمـ طم٤مُمد أبق اًمِمٞمخ

 يٗمٞمد وذًمؽ سم٤مًمّمالة ظم٤مص اًمقارد اًمٜمٝمل أن ذًمؽ ذم ُمًتٜمده وًمٕمؾ: ىمٚم٧م

 - وًمٙمٜمف طمزم ٓسمـ ُمذه٤ٌم اًم٘مقل هذا يٙمقن أن اًمالئؼ ويم٤من. أقمٚمؿ واهلل اًمٌٓمالن

 وٓ أيت ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ سمحدي٨م حمتج٤م ضمقازه إمم ذه٥م - ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس قمغم

 وهق: »ىم٤مل طمٞم٨م اعمذيمقر ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ووٕمػ ذًمؽ سمٞم٤من ي٠ميت يمام ومٞمف دًمٞمؾ

 هبذه هق وًمٞمس ىم٤مل يمذاش. وٕمٞمػ وهق اًمٌٙم٤مئل اهلل قمٌد سمـ زي٤مد سمف اٟمٗمرد ؾم٤مىمط ظمؼم

 .سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام سمف يتٗمرد مل هق صمؿ سمْمٕمٗمف ي٘مٓمع سمحٞم٨م اًمْمٕمػ ذم اعمٜمزًم٦م

 ي١مُمٝمؿ أن يمره أنف ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد قمـش اًمٙمٌػم» ذم اًمٓمؼمي روى وىمد هذا

 ش.اًمّمحٞمح رضم٤مل ورضم٤مًمفش: »اعمجٛمع» ذم ىم٤مل. اعمرشمٗمع اعمٙم٤من قمغم

 ىم٤مُم٦م ىمدر اعمٙم٤من ارشمٗم٤مع يم٤من إذا هق إٟمام قمٜمف اعمٜمٝمل أن إمم سمٕمْمٝمؿ ذه٥م وىمد

 هذا قمغم دًمٞمؾ وٓ قمٜمدهؿ، ضم٤مئز ذًمؽ وقمٙمس اعمًجد ذم يٙمقن أن سمنمط وزي٤مدة

 إٟمف: وقمروم٤م ًمٖم٦م ومٞمف ي٘م٤مل أن يّمح ُمٙم٤من يمؾ سمؾ رأي جمرد هق إٟمام اًمًٜم٦م ذم اًمتٗمّمٞمؾ

 .قمٜمف ُمٜمٝمل ومٝمق اعم١ممتلم ُمٙم٤من ُمـ أرومع

 :إًمٞمف اعمِم٤مر اًمٗمرق ذم اًمٕمٚمامء أىمقال طمٙمك أن سمٕمد اًمِمقيم٤مين ىم٤مل وًمذًمؽ

 اعمًجد سملم ومرق همػم ُمـ اعم١ممتلم قمغم اإلُم٤مم ارشمٗم٤مع ُمٜمع إدًم٦م ُمـ واحل٤مصؾ»

 ذًمؽ قمـ يٜمٝمقن يم٤مٟمقا  إهنؿ: ُمًٕمقد اسمـ ًم٘مقل وومقىمٝم٤م ودوهن٤م اًم٘م٤مُم٦م وسملم وهمػمه

 اعم١مشمؿ ارشمٗم٤مع وأُم٤م: »ىم٤مل صمؿ احلدي٨م،...ش ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هنك: »ُمًٕمقد اسمـ وىمقل

 اًمٕمٚمؿ اعم١مشمؿ يٛمٙمـ ٓ وضمف قمغم ذراع صمالصمامئ٦م ومقق يٙمقن سمحٞم٨م ُمٗمرـم٤م يم٤من وم٢من

 دون يم٤من وإن وهمػمه، اعمًجد سملم ومرق همػم ُمـ ًمإلمج٤مع ممٜمقع ومٝمق اإلُم٤مم سم٠مومٕم٤مل

 أيب ومٕمؾ إصؾ هذا ويٕمْمد اعمٜمع، دًمٞمؾ ي٘مقم طمتك اجلقاز وم٤مٕصؾ اعم٘مدار ذًمؽ

 ش.قمٚمٞمف يٜمٙمر ومل اعمذيمقر هريرة



 611 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة 

 أيب اسمـ ووصٚمفش صحٞمحف» ذم اًمٌخ٤مري قمٚم٘مف إًمٞمف اعمِم٤مر هريرة أيب أثر: ىمٚم٧م

 سمّمالة اعمًجد ومقق هريرة أيب ُمع صٚمٞم٧م: ىم٤مل اًمتقأُم٦م ُمقمم ص٤مًمح ـمريؼ ُمـ ؿمٞم٦ٌم

 آظمر وضمف ُمـ ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد رواه ًمٙمٜمف وٕمػ ومٞمف وص٤مًمح: »احل٤مومظ ىم٤مل. اإلُم٤مم

 ش.وم٤مقمتْمد هريرة أيب قمـ

 ش.اًمٜمٞمؾ» ذم يمام واًمٌٞمٝم٘مل اًمِم٤مومٕمل أجْم٤م وأظمرضمف

 ًميورة ذًمؽ يٙمقن أن وم٢مُم٤م ُمرشمٗمع ُمٙم٤من ذم يّمكم يم٤من إذا اعم١مشمؿ: أجْم٤م وأىمقل

 يمالم ومال إول يم٤من وم٢من رضورة، ًمٖمػم يٙمقن أن وإُم٤م ذًمؽ، همػم أو اعمٙم٤من يمْمٞمؼ

 اًمّمٗمقف ىمٓمع ُمٜمف وشمرشم٥م أظمر يم٤من وإن اعمحٔمقرات، شمٌٞمح وم٤مًميورات

د  يّمٚمقن واًمذيـ وهمػمهؿ اعم١مذٟملم اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم يٗمٕمٚمف يمام - اًمّمػ قمـ وآٟمٗمرا

 سمٞم٤مٟمف ؾمٞم٠ميت يمام ضم٤مئز همػم ممٜمقع ومٝمق - يمثػم ًمّمٗمقف يتًع ومراغ وأُم٤مُمٝمؿ اًمًدة قمغم

 .اهلل ؿم٤مء إن اًمّمٗمقف شمًقي٦م ذم

 أذٟم٤م ُم٤م اعمذيمقر إُمر ُمع ي٘مؽمن هم٤مًم٤ٌم سم٠منف اًمٕمٚمؿ ُمع اجلقاز اًمِمقيم٤مين وم٢مـمالق

 .ومت٠مُمؾ ومٞمف ُم٤م خيٗمك ٓ اعمحذور ُمـ إًمٞمف

 ([.3/011) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 مرتػع مؽان دم اإلمام وققف السابؼ احلؽؿ مـ يستثـك
 لؾتعؾقؿ

 أومٕم٤مل ًمتٔمٝمر اعمٙم٤من هذا ذم اًمقىمقف يم٤من إذا ُم٤م إذا ُم٤م ذًمؽ ُمـ يًتثٜمك أنف همػم»

 ٕن ُمًتح٥م، سمؾ ضم٤مئز، وم٢مٟمف ُمٜمف ذًمؽ ًمٞمتٕمٚمٛمقا  ًمٚمٛم١ممتلم اًمّمالة ذم وطمريم٤مشمف اإلُم٤مم

 ريمع صمؿ] اعمٜمؼم قمغم وقمال وراءه اًمٜم٤مس ويمؼم ومٙمؼم» اعمٜمؼم قمغم ُمرة صغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 ُمـ ومرغ طمتك قم٤مد صمؿ اعمٜمؼم أصؾ ذم ؾمجد طمتك اًم٘مٝم٘مرى ومٜمزل رومع صمؿ[ قمٚمٞمف وهق

 يب ًمت٠ممتقا  هذا صٜمٕم٧م إٟمام إين اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م: وم٘م٤مل اًمٜم٤مس قمغم أىمٌؾ صمؿ صالشمف

 ش.صاليت وًمتٕمٚمٛمقا 
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ة إمم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أرؾمؾ: ىم٤مل ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ طمدي٨م ُمـ هق  اٟمٔمري: اُمرأ

دا زم يٕمٛمؾ اًمٜمج٤مر همالُمؽ  أُمر صمؿ درضم٤مت اًمثالصم٦م هذه ومٕمٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م اًمٜم٤مس أيمٚمؿ أقمقا

 رؾمقل رأج٧م وًم٘مد اًمٖم٤مسم٦م ـمروم٤مء ُمـ ومٝمل اعمقوع هذا ومقوٕم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هب٤م

 .احلدي٨م... ومٙمؼم قمٚمٞمف ىم٤مم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 قمٜمف وأمحد واًمدارُمل ُم٤مضمف واسمـ واًمٜم٤ًمئل داود وأبق وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 .وهمػمه ًمٚمٌخ٤مري اًم٘مقؾملم سملم اًمتل واًمزي٤مدة عمًٚمؿ واًمًٞم٤مق

 يب ًمت٠ممتقا : »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ذيمرٟم٤م ح٤م اًمدًٓم٦م واوح واحلدي٨م

 .وهمػمهؿ اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمذًمؽ اؾمتدل وىمدش. صاليت وًمتٕمٚمٛمقا 

 اًمدارُمل سمف اؾمتدل يمام ُمٓمٚم٘م٤م اإلُم٤مم ُمٙم٤من ارشمٗم٤مع ضمقاز قمغم سمف آؾمتدٓل وأُم٤م

 ش.أصح٤مسمف ُمـ أرومع يٙمقن أن ًمإلُم٤مم رظمّم٦م ذًمؽ ذم: »احلدي٨م ؾم٤مق أن سمٕمد وم٘م٤مل

 ذم اإلُم٤مم صالة ضمقاز ذم هذا ُمـ أبلم سمٞم٤من ٓ: »ىم٤مل طمٞم٨م طمزم اسمـ صٜمع ويمام

 ش.اح٠مُمقُملم ُمٙم٤من ُمـ أرومع ُمٙم٤من

: ىم٤مل أنف طمٜمٌؾ سمـ أمحد قمـ اعمديٜمل اهلل قمٌد سمـ قمكم ؿمٞمخف قمـ اًمٌخ٤مري وطمٙمك

 ش.احلدي٨م هبذا اًمٜم٤مس ُمـ أقمغم اإلُم٤مم يٙمقن أن سم٠مس ومال»

 ومٙمٞمػ ُمٜمف يٜمتٝمل قمجٌل يٙم٤مد ٓ إئٛم٦م ه١مٓء ُمـ همري٥م اؾمتدٓل ومٝمذا

 واًمًالم؟ اًمّمالة قمٚمٞمف ُمٜمف سمٜمص سم٤مًمتٕمٚمٞمؿ ُم٘مٞمد أنف ُمع ُمٓمٚم٘م٤م اجلقاز قمغم سمف يًتدًمقن

 أثٜم٤مء ذم ُمٜمف واًمٜمزول اعمٜمؼم قمغم اًمّمٕمقد ضمقاز قمغم سمف يًتدل يمٛمـ إٓ هذا وهؾ

 ظمص ُمـ ومًٌح٤من قم٤مىمؾ؟ هبذا ي٘مقل وهؾ اًمتٕمٚمٞمؿ؟ ىمّمد سمدون ُمٓمٚم٘م٤م اًمّمالة

 اظمتالف ضمقاز وومٞمفش: »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل وًمذًمؽ. سم٤مًمٕمّمٛم٦م وطمدهؿ إنٌٞم٤مء

 قمـ طمٙم٤مي٦م ذم اعمّمٜمػ سمذًمؽ سح وىمد واًمًٗمؾ اًمٕمٚمق ذم واح٠مُمقم اإلُم٤مم ُمقىمػ

: ىم٤مل وم٢مٟمف سمح٨م ذًمؽ ذم اًمٕمٞمد دىمٞمؼ وٓسمـ طمٜمٌؾ، سمـ أمحد قمـ اعمديٜمل سمـ قمكم ؿمٞمخف

 اًمٚمٗمظ ٕن يًت٘مؿ مل اًمتٕمٚمٞمؿ ىمّمد همػم ُمـ آرشمٗم٤مع ضمقاز قمغم سمف يًتدل أن أراد ُمـ

 ش.ُمٜمف سمد ومال اقمت٤ٌمره اعمٜم٤مؾم٦ٌم شم٘متيض ُمٕمتؼم سمقصػ إصؾ وٟٓمٗمراد يتٜم٤موًمف، ٓ



 613 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة 

 اًمٌح٨م ذم ُمٜمّمٗم٤م آؾمتدٓل ذم اًمٜمٔمر دىمٞمؼ يم٤من ومٚم٘مد اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ اهلل ومرطمؿ

  .ٓئؿ ًمقُم٦م اهلل ذم شم٠مظمذه ٓ

 ([.3/013) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 .السقاري بني الصالة عـ الـفل

 [:ومٞمٝم٤م اًمّمالة قمـ اعمٜمٝمل إُم٤ميمـ وٛمـ اإلُم٤مم ذيمر]

 :حمٛمقد سمـ احلٛمٞمد قمٌد ىم٤مل. اعم١ممتقن ومٞمف يّمػ اًمًقاري سملم اعمٙم٤من: العارش»

 ومجٕمؾ] اًم٤ًمريتلم سملم ومّمٚمٞمٜم٤م اًمٜم٤مس وم٠موٓمرٟم٤م إُمراء ُمـ أُمػم ظمٚمػ صٚمٞمٜم٤م

 صغم اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم هذا ٟمت٘مل يمٜم٤م: أنس ىم٤مل صٚمٞمٜم٤م ومٚمام[ يت٠مظمر ُم٤مًمؽ سمـ أنس

 ش.وؾمٚمؿ آخف وقمغم قمٚمٞمف اهلل

 ؾمٗمٞم٤من قمـ وأمحد واحل٤ميمؿ واًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئل داود أبق أظمرضمف احلدي٨م

 ًمٚمؽمُمذي واًمًٞم٤مق. سمف احلٛمٞمد قمٌد قمـ اعمرادي قمروة سمـ ه٤مين سمـ حيٞمك قمـ اًمثقري

 ش.صحٞمح طمًـ طمدي٨م: »وىم٤مل

 .اًمذهٌل وواوم٘مفش. صحٞمح: »وىم٤مل اعمٕمٜمك وًمٚمح٤ميمؿ ًمٚمٜم٤ًمئل اًم٘مقؾملم سملم وُم٤م

 ش.اًمٗمتح» ذم أجْم٤م احل٤مومظ وصححف. ىم٤مٓ يمام وهق

 أبٞمف قمـ ىمرة سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ ىمت٤مدة قمـ ُمًٚمؿ سمـ ه٤مرون طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم اًمًقاري سملم ٟمّمػ أن ٟمٜمٝمك يمٜم٤مش »اإلؾمٜم٤مد صحٞمح: »ىم٤مل

 ش.ـمردا قمٜمٝم٤م وٟمٓمرد

 وواوم٘مفش اإلؾمٜم٤مد صحٞمح: »احل٤ميمؿ وىم٤مل واًمٓمٞم٤مًمز واحل٤ميمؿ ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف

 .اًمذهٌل

: طم٤مشمؿ أبق وم٘م٤مل ُمًٚمؿ سمـ ه٤مرون همػم صم٘م٤مت يمٚمٝمؿ رضم٤مًمف وم٢من طمًـ قمٜمدي وهق

 ش.جمٝمقل»



ـ ذوط ُمٙم٤من ا   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   614   ًمّمالةُم

 ذم اًمذهٌل وىم٤ملش. ُمًتقر: »أنفش اًمت٘مري٥م» وذمش اًمث٘م٤مت» ذم طم٤ٌمن اسمـ وذيمره

 واًمٓمٞم٤مًمز داود أبق قمٜمف روى: ىمٚم٧م: »جمٝمقل إٟمف طم٤مشمؿ أيب ىمقل ذيمر أن سمٕمد اعمٞمزان

 ش.ؾمٜم٤من سمـ وقمٛمر ىمتٞم٦ٌم سمـ وؾمٚمؿ

 اسمـ قمٛمر أن همػم قمٜمف اًمث٘م٤مت ه١مٓء سمرواي٦م ُمٕمروف أنف إمم هبذا وم٠مؿم٤مر: ىمٚم٧م

 اًمذي أنس طمدي٨م وقمغم قمٚمٞمف شمٙمٚمؿ أن سمٕمد اًمِمقيم٤مين ىم٤مل وىمد. شمرمج٦م ًمف أضمد مل ؾمٜم٤من

 قمـ ٟمٜمٝمك يمٜم٤م: سمٚمٗمظ أنس طمدي٨م ُمـ وصححف احل٤ميمؿ أظمرضمف ُم٤م ًمف ويِمٝمد: »ىمٌٚمف

 وأمتقا  إؾم٤مـملم سملم شمّمٚمقا  ٓ: »وىم٤مل قمٜمٝم٤م وٟمٓمرد اًمًقاري سملم اًمّمالة

 ش.اًمّمٗمقف

 ُمـ ومٞمف أورده وىمدش اعمًتدرك» ذم أضمده ومل همري٥م اًمٚمٗمظ هبذا وهق: ىمٚم٧م

 يمالم إن صمؿ اًمٚمٗمظ هذا سمٖمػم ذًمؽ إمم اإلؿم٤مرة ؾمٌ٘م٧م يمام ُمقوٕملم ذم طمديثف

 .أقمٚمؿ واهلل. ؾم٤مسم٘م٤م قمٚمٞمف شمٙمٚمؿ اًمذي أنس طمدي٨م همػم آظمر طمدي٨م أنف يٗمٞمد اًمِمقيم٤مين

 سملم اًمّمالة يمراه٦م قمغم يدٓن اًم٤ٌمب ذم اعمذيمقران واحلديث٤من: »اًمِمقيم٤مين ىم٤مل صمؿ

 أن احل٤ميمؿ ذيمره اًمذي أنس وطمدي٨م أبٞمف قمـ ىمرة سمـ ُمٕم٤موي٦م طمدي٨م وفم٤مهر اًمًقاري

 ٟٓم٘مٓم٤مع إُم٤م ذًمؽ أن ُمـ اًمٕمريب اسمـ سمٙمر أبق ىم٤مًمف ُم٤م اًمٙمراه٦م ذم واًمٕمٚم٦م حمرم، ذًمؽ

 اًمث٤مين ٕن أؿمٌف وإول: اًمٜم٤مس ؾمٞمد اسمـ ىم٤مل. اًمٜمٕم٤مل مجع ُمقوع ٕنف أو اًمّمػ

 وىمد. اعم١مُمٜملم اجلـ ُمّمغم أنف ذًمؽ يمراه٦م ؾم٥ٌم أن روي: اًم٘مرـمٌل ىم٤مل. حمدث

 ىمقم ويمره: اًمؽمُمذي ىم٤مل. اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض اًمًقاري سملم اًمّمالة يمراه٦م إمم ذه٥م

 ُمـ ىمقم رظمص وىمد وإؾمح٤مق أمحد ىم٤مل وسمف اًمًقاري سملم يّمػ أن اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ

 .اٟمتٝمك. ذًمؽ ذم اًمٕمٚمؿ أهؾ

 قمـ ذًمؽ قمـ اًمٜمٝملش ؾمٜمٜمف» ذم ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد وروى اًمٜمخٕمل ىم٤مل وسم٤مًمٙمراه٦م

 ذم خم٤مًمػ هلؿ يٕمرف وٓ: اًمٜم٤مس ؾمٞمد اسمـ ىم٤مل. وطمذيٗم٦م قم٤ٌمس واسمـ ُمًٕمقد اسمـ

 اإلُم٤مم قمغم ىمٞم٤مؾم٤م اعمٜمذر واسمـ واًمِم٤مومٕمل وُم٤مًمؽ طمٜمٞمٗم٦م أبق ومٞمف ورظمص. اًمّمح٤مسم٦م

 ومٝمق اًمًٕم٦م قمٜمده وأُم٤م اًمْمٞمؼ قمٜمد ضمقازه ذم ظمالف وٓ: اًمٕمريب اسمـ ىم٤مل. واعمٜمٗمرد

. ؾمقارهي٤م سملم اًمٙمٕم٦ٌم ذم ملسو هيلع هللا ىلص صغم وىمد سمف، سم٠مس ومال اًمقاطمد وم٠مُم٤م ًمٚمجامقم٦م، ُمٙمروه



 615 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة 

: ًم٘مقًمف اًمْمٞمؼ طم٤مل ذم ورد إٟمام اًم٤ٌمب ذم اعمذيمقر أنس طمدي٨م أن وومٞمف. اٟمتٝمك

 ىمدر شمٌٚمغ مل احلدي٨م ذم إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر اًميورة إن: ي٘م٤مل أن ويٛمٙمـ. اًمٜم٤مس وم٤موٓمرٟم٤م

 اًمّمػ قمـ اًمٜمٝمل ذيمر إٓ ومٞمف ًمٞمس ىمرة وطمدي٨م. ُمٕمٝم٤م احلرج يرشمٗمع اًمتل اًميورة

 سملم اًمتٗمرىم٦م قمغم دًمٞمؾ ومٗمٞمف اًمًقاري سملم اًمّمالة قمـ ٟمٜمٝمك يمٜم٤م: ي٘مؾ ومل اًمًقاري سملم

 اًمّمالة ُمٓمٚمؼ قمـ اًمٜمٝمل ومٞمف احل٤ميمؿ ذيمره اًمذي أنس طمدي٨م وًمٙمـ واعمٜمٗمرد، اجلامقم٦م

 اًمٜمٝمل ومٞمٙمقن اًم٤ًمريتلم سملم ملسو هيلع هللا ىلص صالشمف ذًمؽ قمغم ويدل اعم٘مٞمد قمغم اعمٓمٚمؼ ومٞمحٛمؾ

 أطمًـ وهذا واعمٜمٗمرد اإلُم٤مم صالة دون اًمًقاري سملم اعم١ممتلم سمّمالة خمتّم٤م هذا قمغم

 عمّم٤مدُمتف آقمت٤ٌمر وم٤مؾمد واعمٜمٗمرد اإلُم٤مم قمغم اعم١ممتلم ىمٞم٤مس ُمـ شم٘مدم وُم٤م. ي٘م٤مل ُم٤م

 .اظمتّم٤مر سمٌٕمض اًمِمقيم٤مين يمالم ـه. اش اًم٤ٌمب ٕطم٤مدي٨م

 اًمٜمٝمل ومٞمف احل٤ميمؿ قمٜمد أنس طمدي٨م إن: »ىمقًمف أن همػم قمٚمٞمف هم٤ٌمر ٓ يمٚمف طمؼ وهق

 اجلامقم٦م سمّمالة ُم٘مٞمد هق سمؾ ُمٓمٚمؼ أنف قمٜمدي سمٔم٤مهر ًمٞمسش اًمّمالة ُمٓمٚمؼ قمـ

ش اًمّمٗمقف وأمتقا  إؾم٤مـملم سملم شمّمٚمقا  ٓ: »ىمقًمف سمدًمٞمؾ ىمرة سمـ ُمٕم٤موي٦م يمحدي٨م

 طمدي٨م وصح هذا صح وم٢مذا. أقمٚمؿ واهلل ىمٌٚمف اعمذيمقر ًمٚمٜمٝمل يم٤مًمتٗمًػم قمٜمدي ومٝمذا

 أُمر وًمذًمؽ اًمّمٗمقف ىمٓمع وهل اًمٜمٝمل قمٚم٦م إمم اإلؿم٤مرة ومٞمٝم٤م ومٞمٙمقن اًمزي٤مدة هبذه أنس

 .أقمٚمؿ واهلل. ٟمٗمًف احلدي٨م ذم سم٢ممت٤مُمٝم٤م

 قمـ ؾمئؾ أمحد ؾمٛمٕم٧مش: »ُم٤ًمئٚمف» ذم داود أبق وم٘م٤مل هبذا أمحد اإلُم٤مم سح وىمد

 ش.وم٠مرضمق سمٞمٜمٝمام شم٤ٌمقمد وم٢مذا اًمّمػ ي٘مٓمع ٕنف يمره إٟمام: ىم٤مل إؾم٤مـملم؟ سملم اًمّمالة

 اعمٝمٜمدس ي٠مُمر أن ضم٤مُمٕم٤م أو ُمًجدا يٌٜمل أن أراد عمـ يٜمٌٖمل إٟمف: أىمقل وًمذًمؽ

 شمؽمشم٥م اًمتل ًمٚمٛمٗمًدة شم٘مٚمٞمال أُمٙمـ ُم٤م ىمٚمٞمٚم٦م اًمًقاري ومٞمف شمٙمقن ظم٤مرـم٦م ًمف يْمع سم٠من

 عمـ وإٟمف اعمّمٚملم، قمغم اعمٙم٤من وشمْمٞمٞمؼ اًمّمٗمقف ىمٓمع ُمـ اعم٤ًمضمد ذم وضمقده٤م قمغم

 مل إذاش اًم٤ٌمـمقن» واحلديد اًمِمٛمٜمتق سمقاؾمٓم٦م ؾم٤مري٦م أج٦م سمدون اعمًجد سمٜم٤مء اًمٞمقم اعمٛمٙمـ

 يمٛمًجد اعمث٤مل هذه قمغم ُم٤ًمضمد قمدة دُمِمؼ ذم سمٜمٞم٧م وىمد ضمدا، واؾمٕم٤م اعمًجد يٙمـ

 ومٞمٝمام وم٤مًمّمٗمقف وهمػممه٤م، اعمٝم٤مضمريـ ذم اعمراسمط وضم٤مُمع سمٖمداد ؿم٤مرع ذمش سم٤مؿم٤م ٓٓ»

 اًمٌدقم٦م هذه سم٥ًٌم إؾمػ ُمع ُم٘مٓمققم٦م وم٢مهن٤م إُم٤مُمٞم٦م اًمّمٗمقف طم٤مؿم٤م يمٚمٝم٤م ُمتّمٚم٦م
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 اًمدرضم٤مت ذا اًمٓمقيؾ اًمٕم٤مزم اعمٜمؼم سمذًمؽ وأقمٜمل شم٘مري٤ٌم اعم٤ًمضمد مجٞمع قمٛم٧م اًمتل

 اًمثالث ذي ُمٜمؼمه ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف هلديف خم٤مًمٗم٦م سمدقم٦م يمقٟمف قمغم ومٝمق اًمٙمثػمة

 ومٝمق - (3)اح٤مل وشمْمٞمٞمع واإلهاف واًمٜم٘مقش اًمزظمروم٦م ُمـ ومٞمف ُم٤م وقمغم درضم٤مت

 ٟم٦ًٌم قمغم يمثػمة صٗمقوم٤م ي٘مٓمع ٕنف ُمٜمٝم٤م أرض إٟمف سمؾ اًمّمٗمقف، ىمٓمع ذم اًم٤ًمري٦م سمٛمٜمزًم٦م

 إزاًم٦م إمم وُمقاقمٔمٝمؿ دروؾمٝمؿ ذم يدقمقا  وأن ذًمؽ يٌٞمٜمقا  أن اًمٕمٚمامء قمغم ومٞمج٥م ـمقًمف،

 يم٤من ُمـ وقمغم. واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ُمٜمؼمه قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م إمم هب٤م واًمرضمقع اعمٜم٤مسمر هذه

 .ُمٗم٤مؾمده ُمـ ًمٚمٛمّمٚملم ختٚمٞمّم٤م ذًمؽ شمٜمٗمٞمذ إُمر سمٞمدهؿ

 إمم إطمٞم٤من سمٕمض ذم ي١مدي أنف اًمًقاري ذم شمقضمد ٓ اًمتل ُمٗم٤مؾمده ُمـ وإن

 اًمتِمٝمد قمـ يًٝمق اإلُم٤مم أن يتٗمؼ ُم٤م ومٙمثػما  ُمرارا ؿم٤مهدٟم٤مه يمام وسمٓمالهن٤م اًمّمالة وم٤ًمد

 ُمـ اعمٜمؼم وراء اًمذيـ وأُم٤م وراءه ُمـ ويت٤مسمٕمف اًمث٤مًمث٦م اًمريمٕم٦م إمم ىم٤مئام ويٙمؼم إول

 قمغم يمؼم أنف ومٞمٔمٜمقن اًمًٝمق، ُمـ اإلُم٤مم قمغم ـمرأ  سمام قمٜمدهؿ قمٚمؿ ومال اًمٞمٛمٜمك اجلٝم٦م

 ومال ًمٚم٘مٞم٤مم ه١مٓء يمؼم ًمريمقع يمؼم ُم٤م وم٢مذا ىم٤مئؿ، اإلُم٤مم سمٞمٜم٤م ًمٚمتِمٝمد ومٞمجٚمًقن اًمّمقاب

 اًمريمقع ُمـ رأؾمف اإلُم٤مم يرومع طملم إٓ اعمت٤مسمٕم٦م وقمدم اعمخ٤مًمٗم٦م ُمـ ومٞمف هؿ ح٤م يٜمتٌٝمقن

 ُمٜمٝمؿ رضمال شمرى وم٢مٟمؽ اعمٌٙمٞم٦م اعمْمحٙم٦م اًمرواي٦م شمٌدأ وهٜم٤مش محده عمـ اهلل ؾمٛمع» ىم٤مئال

 ُمـ ومٞم٘مقم وُمت٤مسمٕمتف اإلُم٤مم إدراك سمزقمٛمف حي٤مول وآظمر اًمٌٜم٤مء وجيدد اًمّمالة ي٘مٓمع

                                                           

ئد اًمٌدع ُمـ اعم٤ًمضمد إصالح» يمت٤مسمف ذم اهلل رمحف اًم٘م٤مؾمٛمل اًمديـ مج٤مل اًمِمٞمخ أورده ُم٤م أطمًـ وُم٤م ( 3)  شواًمٕمقا

 :ىم٤مل طمٞم٨م

 ضمدران إىم٤مُم٦م ذم طمده سم٤مًمٖم٤م اًمتٜم٤مومس يم٤من اًمتل إضمٞم٤مل ذم اًمٌٍم أهؾ ُمـ جين يم٤من اًمذي ُمـ: وم٤موؾ ىم٤مل»

 شمٚمؽ ذم جين يم٤من اًمذي ُمـ وري٤مؿمٝم٤م؟ أث٤مصمٝم٤م ذم اعم٘مٜمٓمرة اًم٘مٜم٤مـمػم وسمذل وزظمرومتٝم٤م واًم٘م٤ٌمب اعم٤ًمضمد

ك ذم اًمٕم٤مُم٦م إلي٘م٤مع سوطم٤م شمٌٜمقن إٟمام إٟمٙمؿ: اعمتؼمقملم ٕوئلؽ ي٘مقل أن إطمٞم٤من  وشمٌذًمقن ،اًمٌدع أذا

 قمـ اقمت٤مو٧م اًمتل اًم٤ًمًمٗم٦م إُمؿ يمؾ إذاك ذم طمّمؾ يمام ،اًمّمقري٦م اًمٕم٤ٌمدات إمم اًمديـ إلطم٤مًم٦م أُمقاًمٙمؿ

ر اإليامن ٟمقر وقمـ ،اعمٕم٤مسمد ضمدران سمجامل اًمٕم٘مٞمدة مج٤مل  أؿمٌف اًمديـ ؿمٕم٤مئر ضمٕمٚمقا  طمتك ،اهلٞم٤ميمؾ سم٠منقا

 يِمٓمح وُم٤م واًمزظم٤مرف سم٤مًمٜم٘مقش إذه٤من شمٚمتٝمل ُم٤م ًمِمدة احآدب ٓضمتامقم٤مت واىمرب اًمقٓئؿ سم٤مطمتٗم٤مٓت

 ُمـ اًمٕم٘مؾ دمريد يم٤من آضمتامقم٤مت شمٚمؽ ُمـ اًم٘مّمد أن ُمع ،اعمٜم٤مسمر وإسمداع اعمٜم٤مومذ ضمقف ذم اًمت٠مُمؾ ذم اًمٗمٙمر

 آضمتامع ذًمؽ أضمٜمح٦م قمغم سم٤مًمروح واًمذه٤مب اًمٓمٞمٜمل اعمٔمٝمر وم٤مشمٜم٤مت ُمـ وختٚمٞمّمف اح٤مدي اًمٕم٤ممل ُمٚمٝمٞم٤مت

 قم٤ممل ُمـ سمٜمقر قم٤معمٝم٤م إمم ًمؽمضمع ،اخل٤مًمّم٦م واًمٕمٌقدي٦م اًمتجريد سمٞمد ًمتٓمرىمف ،اًم٘مدؾمٞم٦م اًمرمح٦م سم٤مب إمم اعمٜمدُم٩م

ـمٝم٤م قمغم وي٘مٞمٛمٝم٤م ضمٝم٤مده٤م ذم يثٌتٝم٤م اًم٘مدس  وفمٞمٗمتٝم٤م أدت إذا طمتك ،وُمداطمْمٝم٤م اًمدٟمٞم٤م ومتـ قمـ وحيٛمٞمٝم٤م سا

 اًمتل احل٤مل ذم اإلهلل اًمٗمٞمض ضمٜم٤من ُمـ ودظمٚم٧م ايمتًٌتٝم٤م اًمتل اًم٘مقة سمتٚمؽ قم٤معمٝم٤م إمم قمرضم٧م احلٞم٤مة هذه ذم

 [.ُمٜمف.]اٟمتٝمك. هل٤م أقمدت
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 سمٕمد ومٞمام أو اًمًجقد ذم اإلُم٤مم يدرك صمؿ يرومع صمؿ يريمع صمؿ حلٔم٦م ي٘مػ صمؿ اًمتِمٝمد

 .ذًمؽ

 اإلُم٤مم قمغم سمٕمْمٝمؿ يٗمتح أن أطمٞم٤مٟم٤م يتٗمؼ ىمد وم٢مٟمف ذًمؽ ُمـ أهمرب هق ُم٤م ي٘مع وىمد

 وراء ُمـ ومٞمًٛمعش اهلل ؾمٌح٤من: »سم٘مقًمف ؾم٤مهٞم٤م اًمث٤مًمث٦م إمم اًمتِمٝمد ىمٌؾ سم٤مًم٘مٞم٤مم هؿ إذا

 اًمتِمٝمد إمم َأَرضَمعَ : اإلُم٤مم إًمٞمف ص٤مر ُم٤م جيٝمٚمقن وًمٙمٜمٝمؿ ؾمٝم٤م اإلُم٤مم أن ومٞمٕمٚمٛمقن اعمٜمؼم

 اًمتِمٝمد إمم اًمرضمقع طمٞمٜمئذ ًمف جيقز ٓ ىم٤مئام اؾمتتؿ ىمد يم٤من أم ىم٤مقمديـ، هؿ ومٞمٔمٚمقا 

 وسمٕمْمٝمؿ ىم٤مقمد ومٌٕمْمٝمؿ سمٞمص طمٞمص ذم شمراهؿ وًمذًمؽ ُمٕمف، ومٞم٘مقُمقن ىم٤مئام ومٞمٌ٘مك

 ومٕمؾ، يمذًمؽ اإلُم٤مم أن ُمٜمف فمٜم٤م ىمٕمد صمؿ ىم٤مم قمٙمًف قمغم وراسمع ىم٤مم صمؿ ىمٕمد وآظمر ىم٤مئؿ

 أن ومٕمًك ُمٜمؼمه ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف هديف خم٤مًمٗم٦م ُمـ ٟمتج٧م اعمٝم٤مزل هذه يمؾ

إَِن ذِم ▬ و: ومٞمٝم٤م اإلصالح ُمـ قمٚمٞمٝمؿ يٚمزم سمام ومٞم٘مقُمقا  اعم٤ًمضمد أُمقر وٓة هلذا يتٜمٌف

ْٛمَع َوُهَق ؿَمِٝمٞمدٌ َذًمَِؽ  ًَ ـْ يَم٤مَن ًَمُف ىَمٚم٥ٌْم َأْو َأْخَ٘مك اًم َ
ِ
 .[13/  ق]♂ ًَمِذيْمَرى عم

 سم٤معمٜمؼم اعم٘مٓمقع إول اًمّمػ أن إمم اًمًٚمػ ُمـ اًمٕمٚمامء سمٕمض ذه٥م وًمذًمؽ

 ش:اإلطمٞم٤مء» ذم اًمٖمزازم ىم٤مل اعمٜمؼم يدي سملم اعمتّمؾ اًمّمػ هق سمؾ اًمّمػ هق ًمٞمس

 صمؿ ُمٜمٝم٤م واًمث٤مين إول ومذيمر» أُمقر صمالصم٦م قمـ إول اًمّمػ ـمٚم٥م ذم يٖمٗمؾ وٓ»

 اعمتّمؾ اًمقاطمد إول اًمّمػ وإٟمام اًمّمٗمقف سمٕمض ي٘مٓمع اعمٜمؼم أن: وصم٤مًمثٝم٤م:ش ىم٤مل

 هق إول اًمّمػ: ي٘مقل اًمثقري ويم٤من ُم٘مٓمقع ـمرومٞمف قمغم وُم٤م اعمٜمؼم ومٜم٤مء ذم اًمذي

 اخلٓمٞم٥م ي٘م٤مسمؾ ومٞمف اجل٤مًمس وٕن ُمتّمؾ ٕنف ُمتجف وهق. اعمٜمؼم يدي سملم اخل٤مرج

 هذا يراقمك وٓ إول اًمّمػ هق اًم٘مٌٚم٦م إمم إىمرب: ي٘م٤مل أن يٌٕمد وٓ ُمٜمف ويًٛمع

 ش.اعمٕمٜمك

د أن واقمٚمؿ: »ىم٤مل طمٞم٨مش اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ضمزم وهبذا  إول سم٤مًمّمػ اعمرا

 ش.ٓ أم وهمػمه٤م وأقمٛمدة وُم٘مّمقرة ُمٜمؼم ختٚمٚمف ؾمقاء اإلُم٤مم يكم اًمذي

 ًمٚمٗم٤ًمد ومٞمف اًمّمالة ًمتٕمرض يمراه٦م قمـ ختٚمق ٓ اعمٜمؼم وراء وم٤مًمّمالة يم٤من ُم٤م وأج٤م

 ختٗمك ٓ طمٞم٨م اعمٜمؼم ُمـ إظمرى اجلٝم٦م ذم اًمذي اًمّمػ ذم يّمكم أن وم٢مُم٤م واًمٌٓمالن،

 ؿم٤مء إن ٟمحـ ٟمٗمٕمؾ ويمذًمؽ أظمر اًمّمػ ذم يّمكم أن وإُم٤م اإلُم٤مم، طمريم٤مت قمٚمٞمف
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 ومرق وٓ ُم٤مًمؽ سمـ أنس ومٕمؾ يمام ٟمت٘مدم أو قمٜمٝم٤م ٟمت٠مظمر سمؾ اًمًقاري سملم ٟمّمكم ومال اهلل

 ُمـ اًمّمالة هذه ذم وٕن واطمدة اًمٕمٚم٦م ٕن اعمٜمؼم وراء اًمّمالة وسملم ذًمؽ سملم قمٜمدٟم٤م

  .أقمٚمؿ شمٕم٤ممم واهلل. ؾمٌؼ يمام اًمًقاري سملم اًمّمالة ذم ًمٞمس ُم٤م ًمٗم٤ًمده٤م اًمتٕمرض

 ([.3/011) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 أثرها ذهب ثؿ كجاشة أصابتف الذي ادؽان دم الصالة جقاز

 ومٞمٝم٤م وم٤مًمّمالة[ اًمّمالة ومٞمٝم٤م دمقز ٓ اًمتل أي] اًمٕمنم اعمقاوع هذه ؾمقى وُم٤م

 :وهل سمٞم٤مهن٤م ومقضم٥م سمٕمْمٝم٤م قمغم اًمٜمص ضم٤مء وىمد يمراه٦م أدٟمك سمدون ضم٤مئزة

 اًمٙمالب يم٤مٟم٧م» وم٘مد سم٤مجلٗم٤مف أثره٤م ذه٥م صمؿ ٟمج٤مؾم٦م أص٤مسمتف اًمذي اعمٙم٤من: أوال

 ُمـ ؿمٞمئ٤م يرؿمقن يٙمقٟمقا  ومٚمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٝمد ذم اعمًجد ذم وشمدسمر وشم٘مٌؾ شمٌقل

 ش.وهمػمه٤م ًمٚمّمالة ومٞمف ي٘مقُمقن يم٤مٟمقا  سم٠مهنؿ اًمٕمٚمؿ ُمعش ذًمؽ

 .قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ رواي٦م ُمـ احلدي٨م

 اسمـ قمـ يقٟمس ـمريؼ ُمـ واًمٌٞمٝم٘مل ًمف واًمًٞم٤مق داود وأبق اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 ذم اعمًجد ذم أبٞم٧م يمٜم٧م: قمٛمر اسمـ ىم٤مل: ىم٤مل قمٛمر سمـ اهلل قمٌد سمـ محزة صمٜمك: ؿمٝم٤مب

 .احلدي٨م... اًمٙمالب ويم٤مٟم٧م قمزسم٤م ؿم٤مسم٤م ومتك ويمٜم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٝمد

. سمف يقٟمس قمـ أيب صمٜم٤م: ؿمٌٞم٥م سمـ أمحد وىم٤مل: ىم٤مل طمٞم٨م ُمٕمٚمؼ اًمٌخ٤مري قمٜمد وهق

 .شمٌقل: ًمٗمٔم٦م اًمٜمًخ سمٕمض ذم وًمٞمس

 .هذا ؿمٌٞم٥م سمـ أمحد قمـ ُمقصقٓ اًمٌٞمٝم٘مل قمٜمد ًمٙمـ

 قمـ: وم٘م٤مل اإلؾمٜم٤مد ذم ظم٤مًمٗمف ًمٙمٜمف اخلي أيب سمـ ص٤مًمح اًمزهري قمـ شم٤مسمٕمف وىمد

 .سمف أبٞمف قمـ اهلل قمٌد سمـ ؾم٤ممل قمـ اًمزهري

 .أمحد أظمرضمف

 .هٜم٤م يمام اًمث٘م٦م ظم٤مًمػ إذا ؾمٞمام ٓ طمٗمٔمف ىمٌؾ ُمـ وٕمٞمػ إظمي أيب سمـ وص٤مًمح
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 إرض ـمٝمقر ذم سم٤مب: »ىم٤مل طمٞم٨م ذيمرٟم٤م ُم٤م قمغم داود أبق سمف اؾمتدل واحلدي٨م

 .احلدي٨م ذيمر صمؿش. ي٧ًٌم إذا

 ش:اإلهم٤مصم٦م» ذم اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل

 دمٗمٗمف صمؿ اًمٜمجس اًمثقب قمٚمٞمف يٜمنم أنف اًمٖم٤ًمل طمٌؾ قمغم أمحد ٟمص وىمد»

 إن: طمٜمٞمٗم٦م أيب يم٘مقل وهذا. سمف سم٠مس ٓ: وم٘م٤مل اًمٓم٤مهر اًمثقب قمٚمٞمف ومٞمٜمنم اًمِمٛمس

 جيقز إٟمف طمتك أمحد ٕصح٤مب وضمف وهق. واًمِمٛمس اًمريح يٓمٝمره٤م اًمٜمج٦ًم إرض

 ش.ذًمؽ ذم يم٤مًمٜمص قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ وطمدي٨م هب٤م اًمتٞمٛمؿ

 سم٤مًمريح إرض سمٓمٝم٤مرة اًم٘مقل قمغم إٓ يتقضمف ٓ وهذا: »ىم٤مل صمؿ ومذيمره: ىمٚم٧م

 ش.واًمِمٛمس

 اقمت٤ٌمر ومٚمقٓ: »احلدي٨م ذيمر أن سمٕمدش اعمقوققم٤مت» ذم اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ وىم٤مل

 قمٚمٞمٝم٤م ي٘مقُمقن سم٠مهنؿ اًمٕمٚمؿ ُمع اًمٜمج٤مؾم٦م سمقصػ هل٤م سم٘مٞم٦م ذًمؽ يم٤من سم٤مجلٗم٤مف شمٓمٝمر أهن٤م

 ُم٘م٤مم ذم اإلمج٤مع سمٛمٜمزًم٦م هذا ومٞمٙمقن اعمّمٚملم ويمثرة اعمًجد ًمّمٖمر أخٌت٦م اًمّمالة ذم

 ش.اًمٜمزاع حت٘مٞمؼ

 .اًمٜمج٤مؾم٤مت شمٓمٝمػم ذم ًمٚمٛم٠ًمخ٦م سمًط زي٤مدة ؾمٌؼ وىمد

 ([.3/033) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 الغـؿ مرابض دم الصالة جقاز

 ُمراسمض ذم اًمّمالة قمـ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ؾمئؾ» وم٘مد اًمٖمٜمؿ ُمراسمض: صم٤مٟمٞم٤م»

 ش.سمريم٦م وم٢مهن٤م ومٞمٝم٤م صٚمقا : »وم٘م٤مًمقا  اًمٖمٜمؿ؟

 صمؿ.]قمٜمف اهلل ريض قم٤مزب سمـ اًمؼماء طمدي٨م ُمـ وهق اإلؾمٜم٤مد صحٞمح احلدي٨م

 ؾمٌؼ أظمرى أطم٤مدي٨م اًمٖمٜمؿ ُمراسمض ذم اًمّمالة وذم هذا[: ىم٤مل صمؿ ـمرىمف اإلُم٤مم ذيمر

 .إًمٞمف اإلؿم٤مرة شم٘مدُم٧م ومٞمام ذيمره٤م



ـ ذو   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   600   ط ُمٙم٤من اًمّمالةُم

 اًمّمالة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م أن ذًمؽ وُمـش: »اًمٚمٝمٗم٤من إهم٤مصم٦م» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل

 اًمٖمٜمؿ ُمراسمض ذم يّمكم ويم٤من: »ىم٤ملش قمٜمف هنك ُم٤م ؾمقى اشمٗمؼ ُمٙم٤من أي وذم يم٤من طمٞم٨م

 اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ قمٜمف حيٗمظ ُمـ يمؾ أمجع: اعمٜمذر اسمـ ىم٤مل. طم٤مئال يِمؽمط ومل سمذًمؽ وأُمر

 يم٤من إذا إٓ ذًمؽ أيمره: ىم٤مل وم٢مٟمف اًمِم٤مومٕمل إٓ اًمٖمٜمؿ ُمراسمض ذم اًمّمالة إسم٤مطم٦م قمغم

 ش.أبٕم٤مره٤م ُمـ ؾمٚمٞمام

 صمؿ إًمٞمف أذٟم٤م ُم٤م سمٕمض إمم وأؿم٤مر ُمٖمٗمؾ واسمـ هريرة أيب طمدي٨م اًم٘مٞمؿ اسمـ ذيمر صمؿ

 اًم٤ًٌمط ومقق شمٗمرش ؾمج٤مدة قمغم إٓ يّمكم ٓ ُمـ ومٕمؾ ُمـ اهلدي هذا وم٠مجـ: »ىم٤مل

 يٛمٌم سمغم اًم٤ًٌمط قمغم وٓ احلّمػم قمغم يٛمٌم وٓ اعمٜمديؾ قمٚمٞمٝم٤م ويْمع احلّمػم ومقق

 أصح٤مب ُمـ أهدى ٕنتؿ: ُمًٕمقد اسمـ سم٘مقل ه١مٓء أطمؼ ومام يم٤مًمٕمّمٗمقر؟ ٟم٘مرا  قمٚمٞمٝم٤م

 .سم٤مظمتّم٤مر ـه. اش والًم٦م ُمـ ؿمٕم٦ٌم قمغم أنتؿ أو حمٛمد

 ٓ ًمإلسم٤مطم٦م هق إٟمام إطم٤مدي٨م هذه ذم اًمٖمٜمؿ ُمراسمض ذم سم٤مًمّمالة إُمر أن واقمٚمؿ

 طمٙمؿ طمٙمٛمٝم٤م أن ئمـ ًمئال ذًمؽ قمغم ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌف وإٟمام اشمٗم٤مىم٤م: »اًمٕمراىمل ىم٤مل. ًمٚمقضمقب

 اإلسمؾ ذم وم٠مضم٤مب إُمريـ قمـ ؾم٠مخف طملم اًم٤ًمئؾ ضمقاب قمغم أظمرج أنف أو اإلسمؾ

 ومٝمقش سمريم٦م وم٢مهن٤م: »سمٚمٗمظ إطم٤مدي٨م ذم اعمذيمقر اًمؽمهمٞم٥م وأُم٤م سم٤مإلذن اًمٖمٜمؿ وذم سم٤معمٜمع

 واًم٘مًقة سم٤مًمٖمٚمظ اإلسمؾ أصح٤مب وصػ يمام اإلسمؾ طمٙمؿ قمـ شمٌٕمٞمده٤م ًم٘مّمد ذيمر إٟمام

 .اًمِمقيم٤مين ذيمرهش سم٤مًمًٙمٞمٜم٦م اًمٖمٜمؿ أصح٤مب ووصػ

 اًمٜمٝمل ورود ًمٕمدم ذيمره٤م ؾمٌؼ اًمتل اعمقاوع همػم ذم اًمّمالة سمجقاز ىمٚمٜم٤م وإٟمام

 اًمقادي سمٓمـ وذم اًمٙمٕم٦ٌم فمٝمر وومقق اًمٓمريؼ ىم٤مرقم٦م ذم يم٤مًمّمالة صحتف ًمٕمدم أو قمٜمٝم٤م

 ومٚمٞمّمؾ اًمّمالة أدريمتف رضمؾ وم٠مجام: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وًمٕمٛمقم وٟمحقه٤م

 ؾمٌؼ مم٤م ُمٜمف ظمص ُم٤م إٓ ُمٙم٤من يمؾ ذم سمف اًمتٛمًؽ جي٥م قم٤مم ومٝمذاش أدريمتٝم٤م طمٞم٨م

 .اًمتقومٞمؼ شمٕم٤ممم وسم٤مهلل. ذيمره

 ([.3/034) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]



 601 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة 

 الغـؿ مبارك دم الصالة جقاز

 ُمـ وم٢مهن٤م رهم٤مُمٝم٤م، واُمًحقا  اًمٖمٜمؿ ُمراح ذم صٚمقا [: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ش.اجلٜم٦م دواب

 [.اًمٖمٜمؿ ُم٤ٌمرك ذم اًمّمالة ضمقاز: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 (.120/ 3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الؽعبة جقف دم الصالة جقاز

 ذم صغم» اًمٗمتح يقم ُمٙم٦م دظمؾ طملم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٢من شمٓمققم٤م اًمٙمٕم٦ٌم ضمقف: صم٤مًمث٤م»

 [ش.أذرع صمالصم٦م اًم٘مٌٚم٦م وسملم وسمٞمٜمف] اًم٤ًمريتلم سملم[ ريمٕمتلم] اًمٙمٕم٦ٌم[ ضمقف]

 اجلقاز هذا ذم ُمثٚمٝم٤م اًمٗمريْم٦م أن وم٤مًمٔم٤مهر اًمٜم٤مومٚم٦م ذم ورد يم٤من وإن احلدي٨م إن صمؿ

 وٓ اًمِم٤مرع اؾمتثٜم٤مه ُم٤م إٓ وإسم٤مطم٦م وحتريام وضمقسم٤م واًمٜمقاومؾ اًمٗمرائض أطمٙم٤مم ٓؾمتقاء

 ش.هٜم٤م اؾمتثٜم٤مء

 .قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ رواي٦م ُمـ هق احلدي٨م

 أن إمم احلدي٨م قمغم اًمٙمالم ذم اإلُم٤مم شمقؾمع صمؿ. ]وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 مل وهق اًمٙمٕم٦ٌم ذم صغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يمقن يٜمٗمل يم٤من أنف قم٤ٌمس اسمـ قمـ صح وىمد[: ىم٤مل

 ويمذًمؽ اًمرواي٦م هذه ذم يمام اًمٗمْمؾ أظمٞمف قمـ شم٤مرة ذًمؽ يروي يم٤من وإٟمام ذًمؽ يِم٤مهد

 ُمًٚمؿ ذم يمام زيد سمـ أؾم٤مُم٦م قمـ يرويف وشم٤مرة. أظمرى ـمرق ُمـ وهمػمهش اعمًٜمد» ذم هل

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل ذم طمديثف ي٠ميت وًمٕمٚمف وهمػمه

 وٕنف صم٘م٦م زي٤مدة ٕهن٤م إصح٤مب ُمـ ُمٕمف وُمـ سمالل سمرواي٦م أظمذوا اًمٕمٚمامء ًمٙمـ

 ىمقل وُمٕمٜمك. آظمتالف هذا ُمثؾ ذم اًم٘م٤مقمدة هل يمام اًمٜم٤مذم قمغم ُم٘مدم واعمث٧ٌم ُمث٧ٌم

 قمغم طمج٦م قمٚمؿ وُمـ قمٚمٛمقا  وأوئلؽ ذًمؽ يٕمٚمؿ مل ومٝمق. صغم أره مل: يّمؾ مل: أؾم٤مُم٦م

 .يٕمٚمؿ مل ُمـ



ـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   602   ُم

 أبق ىم٤مل وسمف واًمٜمٗمؾ اًمٗمرض اًمٌٞم٧م ذم اًمّمالة ضمقاز إمم اجلٛمٝمقر ذه٥م وًمذًمؽ

: اًمؽمُمذي وىم٤ملش اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل يمام اًمٕمٚمامء ومجٝمقر واًمثقري طمٜمٞمٗم٦م

 يرون ٓ اًمٕمٚمؿ أهؾ أيمثر قمٜمد قمٚمٞمف واًمٕمٛمؾ صحٞمح طمًـ طمدي٨م سمالل طمدي٨م»

 اًمٙمٕم٦ٌم ذم اًمٜم٤مومٚم٦م سم٤مًمّمالة سم٠مس ٓ: أنس سمـ ُم٤مًمؽ وىم٤مل سم٠مؾم٤م، اًمٙمٕم٦ٌم ذم سم٤مًمّمالة

 اعمٙمتقسم٦م شمّمغم أن سم٠مس ٓ: اًمِم٤مومٕمل وىم٤مل اًمٙمٕم٦ٌم، ذم اعمٙمتقسم٦م شمّمغم أن ويمره

 ش.ؾمقاء واًم٘مٌٚم٦م اًمٓمٝم٤مرة ذم واعمٙمتقسم٦م اًمٜم٤مومٚم٦م طمٙمؿ ٕن اًمٙمٕم٦ٌم ذم واًمتٓمقع

 ىمد يم٤من وإن احلدي٨م ٕن شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن احلؼ هق اًمِم٤مومٕمل ىم٤مًمف اًمذي وهذا

 ُمع اًمٜمقاومؾ أطمٙم٤مم ٓؾمتقاء اجلقاز هذا ذم ُمثٚمٝم٤م اًمٗمريْم٦م أن وم٤مًمٔم٤مهر اًمٜم٤مومٚم٦م ذم ورد

 .هٜم٤م اؾمتثٜم٤مء وٓ اًمِم٤مرع اؾمتثٜم٤مه ُم٤م إٓ وإسم٤مطم٦م وحتريام وضمقسم٤م اًمٗمرائض أطمٙم٤مم

 فم٤مهريتف ذم هق ُمـ وهق طمزم اسمـ إًمٞمف ذه٥م اًمِم٤مومٕمل ىم٤مًمف اًمذي هذا وًمقوقح

 :ٟمّمف ُم٤م ُم٤مًمؽ أت٤ٌمع قمغم رداش اعمحغم» ذم: ىم٤مل وم٘مد

 قمٚمٞمف ٟمص وىمد اًم٘مٌٚم٦م همػم إمم يم٤مٟم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اعمذيمقرة صالشمف إن: ىمط أطمد ىم٤مل ُم٤م»

 إرض أـمٞم٥م اًمٙمٕم٦ٌم وسم٤مـمـ ُمًجد يمٚمٝم٤م إرض أن قمغم واًمًالم اًمّمالة

 ًمٖمػم جيقز وٓ واًمٜم٤مومٚم٦م، اًمٗمرض سمّمالة وأوٓه٤م اعم٤ًمضمد أومْمؾ ومٝمل وأومْمٚمٝم٤م

 اًمٗمرض سملم واًمتٗمريؼ اًم٘مٌٚم٦م همػم إمم ٟم٤مومٚم٦م يّمكم أن اعمريض أو اخل٤مئػ أو اًمرايم٥م

 ش.اًمتقومٞمؼ شمٕم٤ممم وسم٤مهلل. ظمٓم٠م إمج٤مع وٓ ؾمٜم٦م وٓ ىمرآن سمال واًمٜم٤مومٚم٦م

 اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ومٞمف ظم٤مًمػ وم٘مد وفمٝمقره هذا ووقح وُمع

 ش:آظمتٞم٤مرات» ذم وم٘م٤مل اهلل رمحف ُم٤مًمؽ إًمٞمف ذه٥م ُم٤م اظمت٤مر طمٞم٨م

 صالة وأُم٤م أمحد، ُمذه٥م فم٤مهر وهق اًمٜم٤مومٚم٦م سمؾ اًمٙمٕم٦ٌم ذم اًمٗمريْم٦م شمّمح وٓ»

 داظمؾ صغم ملسو هيلع هللا ىلص ٕنف اًمٗمرض يٚمحؼ ومال شمٓمققم٤م يم٤مٟم٧م وم٢مهن٤م اًمٌٞم٧م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 اًمٙمالم هلذا ذيمره يٙمقن أن - أقمٚمؿ واهلل - ومٞمِمٌف. اًم٘مٌٚم٦م هذه: ىم٤مل صمؿ ريمٕمتلم اًمٌٞم٧م

 ًمئال يمٚمٝم٤م اًمٌٜمٞم٦م هل سم٤مؾمت٘م٤ٌمهل٤م اح٠مُمقر اًم٘مٌٚم٦م ٕن سمٞم٤مٟم٤م اًمٌٞم٧م ظم٤مرج اًمّمالة قم٘مٞم٥م ذم

 اًمٌٞم٧م، ذم اًمتٓمقع صغم أنف ٕضمؾ اًمٗمرض ذم يم٤من سمٕمْمٝم٤م اؾمت٘م٤ٌمل أن ُمتقهؿ يتقهؿ

 ُمـ اًمٙمالم هلذا سمد ومال اًم٘مٌٚم٦م هل اجلٛمٚم٦م ذم اًمٙمٕم٦ٌم أن يمٚمٝمؿ اًمٜم٤مس قمٚمؿ وم٘مد وإٓ



 603 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة 

 وومٝمؿ احلدي٨م هذا روى قم٤ٌمس واسمـ اًمِمٌٝم٦م حمؾ وي٘مع خيٗمك ىمد رء وقمٚمؿ وم٤مئدة

 ش.ؾمٛمع ُم٤م سمٛمٕمٜمك أقمٚمؿ وهق اعمٕمٜمك هذا ُمٜمف

 اًمذي اًمتٗمّمٞمؾ هبذا اعمٕمٜمك هذا يٗمٝمؿ مل احلدي٨م روى اًمذي قم٤ٌمس اسمـ: ىمٚم٧م

 قمٚمٞمف يٙمقن أن ٟمٗمك وم٢مٟمف اًمٗمريْم٦م دون اًمٙمٕم٦ٌم ذم اًمٜم٤مومٚم٦م صالة ُمـ اًمِمٞمخ إًمٞمف ذه٥م

 ومٚمام ُمٜمف ظمرج طمتك يّمؾ ومل: ىم٤مل طمٞم٨م اًمٌٞم٧م ذم ُمٓمٚم٘م٤م صغم ىمد واًمًالم اًمّمالة

 يًٛمع مل قمٜمف اهلل ريض إٟمف صمؿ. اًم٘مٌٚم٦م هذه: وىم٤مل اًمٙمٕم٦ٌم ىمٌؾ ذم ريمٕمتلم ريمع ظمرج

 أظمذه وإٟمام اًمِمٞمخ يمالم إًمٞمف يِمػم يمام ُم٤ٌمذة واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ُمٜمف اًمٙمالم هذا

 يًٛمع مل ممـ ؾمقاء وهمػمه ومٝمق وطمٞمٜمئذ ذيمره ؾمٌؼ يمام اًمّمح٤مسم٦م ُمـ همػمه أو أؾم٤مُم٦م قمـ

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمـ ذًمؽ

 ذم وأُم٤م اًمٜم٤مومٚم٦م ذم اًمٙمٕم٦ٌم سمٜمٞم٦م سمٕمض اؾمت٘م٤ٌمل ضمقاز يٗمٞمد اًمِمٞمخ يمالم إن صمؿ

 قمٛمٚمٞم٤م؟ يمٚمٝم٤م اؾمت٘م٤ٌمهل٤م يٛمٙمـ يمٞمػ ؿمٕمري وًمٞم٧م يمٚمٝم٤م، اؾمت٘م٤ٌمهل٤م ُمـ سمد ومال اًمٗمريْم٦م

 ؾمٛمتف قمغم هق ُم٤م ُمٜمٝم٤م يًت٘مٌؾ إٟمام ظم٤مرضمٝم٤م ُمـ اًمٙمٕم٦ٌم ُمًت٘مٌؾ أن اًمٌدهيل ُمـ وم٢مٟمف

 هذا سملم اًمٗمرق ُم٤م وطمٞمٜمئذ ُمًت٘مٌٚمٝم٤م؟ همػم وي٤ًمره يٛمٞمٜمف قمـ ُمـ أيمثره٤م يٌ٘مك صمؿ أُم٤مُمف

 طمزم اسمـ ىم٤مل وًمذًمؽ. سمٕمْمٝم٤م يًت٘مٌؾ إٟمام احل٤مًملم يمال ذم وهق داظمٚمٝم٤م اًمّمالة وسملم

 اؾمتدسمر وم٘مد اًمٙمٕم٦ٌم داظمؾ صغم ُمـ إن: ىم٤مًمقا  سم٠من ُم٤مًمؽ أت٤ٌمع واطمت٩م: »اهلل رمحف

ـْ طَمٞم٨ُْم ظَمَرضْم٧َم وَمَقل  َوضْمَٝمَؽ : ▬وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل إٟمام:ش ىم٤مل» اًمٙمٕم٦ٌم سمٕمض َوُِم

ِم َوطَمٞم٨ُْم َُم٤م يُمٜمتُْؿ وَمَقًمُّقا ُوضُمقَهُٙمْؿ ؿَمْٓمَرهُ  ِجِد احْلََرا ًْ  ُم٤م يم٤من ومٚمق [311: اًمٌ٘مرة]♂ ؿَمْٓمَر اعْمَ

 سمٜمص اًم٘مٌٚم٦م هق ٕنف احلرام اعمًجد ذم يّمكم أن ٕطمد طمؾ ح٤م طمج٦م اح٤مًمٙمٞمقن ذيمره

 ومٔمٝمر سمٕمْمف، يًتدسمر أن ُمـ ًمف سمد ومال ومٞمف يّمكم ُمـ ويمؾ اًم٘مرآن، ذم شمٕم٤ممم اهلل يمالم

 ًمف سمد ومال اًمٙمٕم٦ٌم إمم أو احلرام اعمًجد إمم صغم ُمـ يمؾ وم٢من وأجْم٤م. اًم٘مقل هذا وم٤ًمد

 اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ أطمد قمٜمد ومرق وٓ ؿمامًمف قمـ وسمٕمْمٝم٤م يٛمٞمٜمف قمـ سمٕمْمٝم٤م يؽمك أن ُمـ

 ؿمامًمف، قمـ أو يٛمٞمٜمف قمـ جيٕمٚمٝم٤م أن وسملم اًمّمالة ذم اًم٘مٌٚم٦م اؾمتدسم٤مر سملم ومرق ٓ أنف ذم

 ُم٤م سم٠موضمٝمٜم٤م ٟم٘م٤مسمؾ أن يمٚمٗمٜم٤م وإٟمام هذا، ُمراقم٤مة ىمط وضمؾ قمز اهلل يٙمٚمٗمٜم٤م مل أنف ومّمح

 ش.وم٘مط يمٜم٤م طمٞمثام اًمٙمٕم٦ٌم ىم٤ٌمًم٦م اعمًجد ضمدار ُمـ أو اًمٙمٕم٦ٌم ضمدار ُمـ ىم٤مسمٚمٜم٤م



ـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   604   ُم

 ًمٞمس ًمٙمـ طمؼ ومٝمقش وم٤مئدة ُمـ اًمٙمالم هلذا سمد ومال: »اهلل رمحف اًمِمٞمخ ىمقل وأُم٤م

 واًمٗمريْم٦م اًمٜم٤مومٚم٦م سملم اًمٗمرق ُمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ومٝمٛمف ُم٤م اًمٙمالم هذا ُمـ اًمٔم٤مهر ُمـ

ح ُمـ أطمد إًمٞمف يذه٥م مل ًمذًمؽ ويم٠منف آؾمت٘م٤ٌمل، ذم  اعمراد ذم احل٤مومظ ذيمر وم٘مد اًمنما

 هذا ومٞمٝم٤م ًمٞمس ًمٚمٕمٚمامء أىمقال أرسمٕم٦مش اًم٘مٌٚم٦م هذه: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ

 .إًمٞمف اإلؿم٤مرة ؾمٌ٘م٧م ومٞمام شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ذيمره٤م وؾمٞم٠ميت اًمِمٞمخ إًمٞمف ذه٥م اًمذي

 :أيت احلدي٨م هذا أجْم٤م اًمّمالة جلقاز ويدل ذًمؽ

 وم٠مظمذ ومٞمف وم٠مصكم اًمٌٞم٧م أدظمؾ أن أطم٥م يمٜم٧م: »قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م وىم٤مًم٧م

 ذم اىمتٍموا اًمٙمٕم٦ٌم سمٜمقا  ح٤م ىمقُمؽ إن: »وىم٤مل احلجر وم٠مدظمٚمٜمل سمٞمدي ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 وم٢مٟمام احلجر ذم ومّمؾ اًمٌٞم٧م ذم شمّمكم أن أردت وم٢مذا اًمٌٞم٧م ُمـ احلجر وم٠مظمرضمقا  سمٜم٤مئٝم٤م

 ش.ُمٜمف ىمٓمٕم٦م هق

 ًمف واًمًٞم٤مق - واًمٓمح٤موي أجْم٤م واًمٜم٤ًمئل واًمؽمُمذي داود أبق أظمرضمف احلدي٨م

 طمًـ: »اًمؽمُمذي وىم٤مل. قمٜمٝم٤م أُمف قمـ قمٚم٘مٛم٦م أيب سمـ قمٚم٘مٛم٦م ـمريؼ ُمـ وأمحد -

 ش.صحٞمح

 إهن٤مش: »اًمت٘مري٥م» وذم ُمِمٝمقرة وهل ُمرضم٤مٟم٦م اؾمٛمٝم٤م هذه قمٚم٘مٛم٦م وأم: ىمٚم٧م

 ش.ُم٘مٌقًم٦م

 .اًمِمٞمخلم رضم٤مل ُمـ ُمِمٝمقرة صم٘م٦م وهل ؿمٞم٦ٌم سمٜم٧م صٗمٞم٦م شم٤مسمٕمتٝم٤م وىمد

 دظمٚم٧م أٓ اهلل رؾمقل ي٤م: ىمٚم٧م: سمٚمٗمظ خمتٍما  واًمٓمٞم٤مًمز اًمٜم٤ًمئل أظمرضمف

 ش.اًمٌٞم٧م ُمـ وم٢مٟمف احلجر ادظمكم: »ىم٤مل اًمٌٞم٧م؟

 .ذـمٝمام قمغم صحٞمح وإؾمٜم٤مده

 قم٤مئِم٦م قمـ ضمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد قمـ اًم٤ًمئ٥م سمـ قمٓم٤مء يرويف قمٜمٝم٤م أظمرى ـمريؼ وًمف

 .إول ٟمحق

 .اظمتٚمط ىمد يم٤من قمٓم٤مء أن إٓ صم٘م٤مت ورضم٤مًمف وأمحد اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف



 605 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة 

 اًمٙمٌش ىمرين رأج٧م يمٜم٧م إن: »ـمٚمح٦م سمـ ًمٕمثامن واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وىم٤مل»

 ذم يٙمقن أن يٜمٌٖمل ٓ وم٢مٟمف ومخٛمرمه٤م ختٛمرمه٤م أن آُمرك أن ومٜمًٞم٧م اًمٌٞم٧م دظمٚم٧م طملم

 ش.اعمّمكم يِمٖمؾ رء اًمٌٞم٧م

 ظم٤مًمف قمـ ُمٜمّمقر صمٜمل: ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من قمـ وأمحد واًمٓمح٤موي داود أبق أظمرضمف

ة أظمؼمشمٜمل: ىم٤مًم٧م ُمٜمّمقر أم ؿمٞم٦ٌم سمٜم٧م صٗمٞم٦م قمـ ُم٤ًمومع  وًمدت ؾمٚمٞمؿ سمٜمل ُمـ اُمرأ

 .ومذيمره... ىم٤مل ـمٚمح٦م سمـ قمثامن إمم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أرؾمؾ: دارٟم٤م أهؾ قم٤مُم٦م

 قمـ: اًمٓمح٤موي قمٜمد وًمٞمس ُمًٚمؿ رضم٤مل صم٘م٤مت يمٚمٝمؿ رضم٤مًمف صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 .ىم٤مًم٧م ؿمٞم٦ٌم سمٜم٧م صٗمٞم٦م قمـ صٗمٞم٦م سمـ ُمٜمّمقر قمـ قمٜمده وم٤محلدي٨م. ُم٤ًمومع ظم٤مًمف

 قمـ احلدي٨م سمٕمض ومجٕمؾ اًمرمحـ قمٌد سمـ حمٛمد أظمقه ُمٜمّمقر قمـ رواه وىمد

 .ُمٜمّمقر أم قمـ ُم٤ًمومع قمـ ُمٜمّمقر قمـ وسمٕمْمف ُم٤ٌمذة أُمف قمـ ُمٜمّمقر

 سمـ حمٛمد أن٤م: ىم٤مل اهلل قمٌد أن٤م: ىم٤مل إؾمح٤مق سمـ قمكم صمٜم٤م: وم٘م٤مل أمحد اإلُم٤مم أظمرضمف

 أم وهل ؾمٗمٞم٤من سمٜم٧م قمثامن أم قمـ أُمف قمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ ُمٜمّمقر قمـ اًمرمحـ قمٌد

 :اًمرمحـ قمٌد سمـ حمٛمد ىم٤مل - إيم٤مسمر ؿمٞم٦ٌم سمٜمل

 ورضمع اًمٌٞم٧م دظمؾ ومٚمام ومٗمتح ؿمٞم٦ٌم دقم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٤ميٕم٧م وىمد

 ىمرٟم٤م اًمٌٞم٧م ذم رأج٧م إين: وم٘م٤مل وم٠مت٤مه أضم٥م، أن: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إذا ؿمٞم٦ٌم ورضمع وومرغ

 ؾمٗمٞم٤من أيب سمٜم٧م قمثامن أم قمـ أُمل قمـ ُم٤ًمومع سمـ اهلل قمٌد ومحدصمٜمل: ُمٜمّمقر ىم٤مل ومٖمٞمٌف

 يٚمٝمل رء اًمٌٞم٧م ذم يٙمقن أن يٜمٌٖمل ٓ وم٢مٟمف: احلدي٨م ذم ًمف ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن

 .اعمّمٚملم

ش: اًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ وىم٤ملش اًمث٘م٤مت» ذم طم٤ٌمن اسمـ ذيمره اًمرمحـ قمٌد سمـ وحمٛمد

 ش.وٕمٞمػ إٟمف»

 :احلدي٨م هذا ُمـ ُمقاوع قمدة ذم ؾمٗمٞم٤من ظم٤مًمػ وىمد: ىمٚم٧م

 اسمـ اهلل قمٌد قمـ قمٜمف وسمٕمْمف أُمف قمـ ُمٜمّمقر قمـ سمٕمْمف احلدي٨م ضمٕمؾ: أوال

 .أُمف قمـ ُم٤ًمومع



ـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   611   ُم

: ؾمٗمٞم٤من وىم٤مل ُم٤ًمومع سمـ اهلل قمٌد أُمف وسملم ُمٜمّمقر سملم اًمقاؾمٓم٦م ؾمٛمك: ثاكقا

 وؾمامه ؿمٞم٦ٌم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ رواه اًمذي احلدي٨م صح٤ميب ؾمٛمك: ىم٤مل ؿمٞم٦ٌم سمـ ُم٤ًمومع

 قمٌد سمـ حمٛمد وٕمػ قمغم شمدل وهل ؾمٗمٞم٤من رواي٦م واًمّمقاب ـمٚمح٦م سمـ قمثامن: ؾمٗمٞم٤من

 .أقمٚمؿ واهلل. هذا اًمرمحـ

 ضمقف ذم اًمّمالة ضمقاز ُمـ اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م قمٚمٞمف دل ُم٤م قمغم يدٓن واحلديث٤من

 :اًمٙمٕم٦ٌم

 حمٌتٝم٤م قمغم قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م أىمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إن طمٞم٨م ومٛمـ ُمٜمٝمام إول أُم٤م

 سم٠منف ذًمؽ وقمٚمؾ احلجر ذم شمّمكم أن أُمره٤م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أنف إٓ ومٞمف اًمّمالة

 اًمّمالة قمٚمٞمف وًمٕمٚمف احلجر، وومٞمف يمٚمف اًمٌٞم٧م ذم اًمّمالة ضمقاز قمغم ومدل اًمٌٞم٧م ُمـ

 وأبٕمد هل٤م أوم٣م احلجر ٕن وىمتئذ اًمٙمٕم٦ٌم ضمقف دون ومٞمف شمّمكم أن أُمره٤م إٟمام واًمًالم

 .اًمرضم٤مل خم٤مًمٓم٦م قمـ

 أُمر طمٞم٨م ومٞمف اًمّمالة ضمقاز إمم ومٞمف واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أؿم٤مر وم٘مد اًمث٤مين وأُم٤م

 .اخلِمقع قمـ ومٞمف اعمّمكم يِمٖمؾ ُم٤م سم٢مزاًم٦م

 اًم٘مقل وٟم٘مؾ اهلل رمحف اًمٓمح٤موي اجلقاز ُمـ ذيمرٟم٤م ُم٤م قمغم سم٤محلديثلم اؾمتدل وىمد

 أن إمم اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذه٥م سمؾ ؾمٌؼ، يمام اجلٛمٝمقر ُمذه٥م وهق وص٤مطمٌٞمف طمٜمٞمٗم٦م أيب قمـ سمف

 اجلامقم٦م وأُمٙمـ مج٤مقم٦م يرج مل إن اًمٗمرض ويمذا ظم٤مرضمٝم٤م ُمـ أومْمؾ اًمٙمٕم٦ٌم ذم اًمتٜمٗمؾ

 ُمقوع ٓ: »اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل أومْمؾ ومخ٤مرضمٝم٤م يٛمٙمـ مل وم٢من ومٞمٝم٤م اًمّمالة احل٤مرضيـ

: ومٞمف ىم٤مل صمؿش اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ذيمره يمذاش. اًمٙمٕم٦ٌم ُمـ ًمٚمّمالة أـمٝمر وٓ أومْمؾ

 سملم خمتٚمػ أنف ُمع ظم٤مرضمٝم٤م ُمـ أومْمؾ اًمٙمٕم٦ٌم ذم اًمّمالة سم٠من ضمزُمتؿ يمٞمػ: ىمٞمؾ وم٢من»

 ٟمًتح٥م إٟمام أن٤م وم٤مجلقاب ُمًتح٥م؟ اخلالف ُمـ واخلروج صحتٝم٤م ذم اًمٕمٚمامء

 خم٤مًمٗم٤م اخلالف يم٤من إذا أُم٤م اضمتٝم٤مدي٦م ُم٠ًمخ٦م ذم اخلالف وهق حمؽمم ظمالف ُمـ اخلروج

 ص٤مطمٌف ٕن ُمٜمف اخلروج يًتح٥م وٓ ًمف طمرُم٦م ومال اعم٠ًمخ٦م هذه ذم يمام صحٞمح٦م ؾمٜم٦م

 طمؼ يمالم وهذاش. أقمٚمؿ واهلل. هب٤م حمجقج ومٝمق وظم٤مًمٗمٝم٤م سمٚمٖمتف وإن اًمًٜم٦م هذه شمٌٚمٖمف مل

 ظمالوم٤م ومٞمٝم٤م أن عمجرد اًمًٜمـ ُمـ يمثػم ذم يت٤ًمهٚمقن اعمِم٤ميخ ُمـ يمثػما  وم٢من طمٗمٔمف جي٥م



 613 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة 

 وٟمص اًمٜمقوي قمـ ٟم٘مٚمٜم٤مه ُم٤م ٟمحقش اًمزاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ذيمر وىمد اًمٕمٚمامء سمٕمض ُمـ

 :ذًمؽ ذم يمالُمف

 وشمرك اشم٤ٌمقمٝم٤م هق وم٤مٓطمتٞم٤مط شمٌٞمٜم٧م وم٢مذا اًمًٜم٦م شمتٌلم مل إذا ينمع إٟمام آطمتٞم٤مط»

 واشم٤ٌمقمٝم٤م ظم٤مًمٗمٝم٤م ُم٤م ومؽمك اطمتٞم٤مـم٤م آظمتالف ٕضمؾ شمريمٝم٤م يم٤من وم٢من ظم٤مًمٗمٝم٤م، ُم٤م

 واطمتٞم٤مط اًمٕمٚمامء ظمالف ُمـ ًمٚمخروج اطمتٞم٤مط: ٟمققم٤من وم٤مٓطمتٞم٤مط وأطمقط، أطمقط

 ش.أظمر قمغم أطمدمه٤م رضمح٤من خيٗمك وٓ. اًمًٜم٦م ظمالف ُمـ ًمٚمخروج

 ([.3/066) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 مما وكحقه بساط مـ األرض عذ يػرش ما عذ الصالة جقاز

 عؾقف الؼعقد جيقز

 اًم٘مٕمقد جيقز مم٤م وٟمحقه سم٤ًمط ُمـ إرض قمغم يٗمرش ُم٤م قمغم اًمّمالة ودمقز -»

 ش.اخلٛمرة قمغم يّمكم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف يم٤من» وم٘مد ـم٤مهرا  ويم٤من قمٚمٞمف

 [.إصؾ ذم اًمتخري٩م اٟمٔمر.]اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مجع قمـ احلدي٨م هذا صم٧ٌم

 يْمع ُم٤م ُم٘مدار هل: اعمٞمؿ وؾمٙمقن اعمٕمجٛم٦م اخل٤مء سمْمؿش اخلٛمرة» أن واقمٚمؿ

 شمٙمـ وٓ اًمٜم٤ٌمت ُمـ وٟمحقه ظمقص ٟمًٞم٩م أو طمّمػم ُمـ ؾمجقده ذم وضمٝمف اًمرضمؾ

 اسمـ ىم٤مل يمذا. ًمٌٕمْمٝم٤م ُمًتقرة ظمٞمقـمٝم٤م ٕن مخرة وؾمٛمٞم٧م اعم٘مدار، هذا ذم إٓ مخرة

 ش:اًمٗمتح» وذمش. اًمٜمٝم٤مي٦م» ذم إثػم

 قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ذيمر صمؿ. اعمّمكم قمٚمٞمٝم٤م يًجد اًمًج٤مدة هل: اخلٓم٤ميب وىم٤مل»

 ومٗمل. قمٚمٞمٝم٤م ىم٤مقمدا ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من اًمتل اخلٛمرة قمغم أخ٘متٝم٤م طمتك اًمٗمتٞمٚم٦م ضمرت اًمتل اًمٗم٠مرة ذم

 ش.اًمقضمف ىمدر قمغم زاد ُم٤م قمغم اخلٛمرة سم٢مـمالق شمٍميح هذا

 ش.ًمٌس ُم٤م ـمقل ُمـ اؾمقد وىمد طمّمػم قمغم صغم» وُمرة»

 [.إصؾ ذم اًمتخري٩م اٟمٔمر.]قمٜمف اهلل ريض أنس طمدي٨م ُمـ هق



ـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   616   ُم

 ش.ًمٞمػ طمِمقه أدم ُمـ يم٤من» وش وأهٚمف هق قمٚمٞمف يرىمد اًمذي اًمٗمراش قمغم» و»

 [.إصؾ ذم اًمتخري٩م اٟمٔمر. ]قمٜمف اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ هق

 دون يًٌط ُم٤م يمؾ قمغم واًمًجقد اًمّمالة ضمقاز قمغم واوح٦م دًٓم٦م إطم٤مدي٨م هذه وذم

رض،  ومل سمٕمدهؿ وُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ أيمثر قمـ اًمؽمُمذي طمٙم٤مه وىمد ٕا

وزاقمل ىمقل وهق سم٠مؾم٤م، واًمٓمٜمٗم٦ًم اًم٤ًٌمط قمغم سم٤مًمّمالة يروا  وإؾمح٤مق وأمحد واًمِم٤مومٕمل ٕا

 وواوم٘مٝمؿ وأصح٤مسمف يم٤مٕؾمقد اعمت٘مدُملم ُمـ ذًمؽ ُمٜمٙمره قمغم رد ومٗمٞمٝم٤م. اًمٗم٘مٝم٤مء ومجٝمقر

 وسمًط اًمٓمٜم٤مومس قمغم اًمرضمؾ يًجد أن يٙمره ُم٤مًمؽ ويم٤منش: »اعمدوٟم٦م» ذم ىم٤مل وم٘مد ُم٤مًمؽ

 وٓ قمٚمٞمٝم٤م وي٘مٕمد قمٚمٞمٝم٤م ويريمع قمٚمٞمٝم٤م ي٘مقم أن سم٠مس ٓ: ي٘مقل ويم٤من وإدم واًمثٞم٤مب اًمِمٕمر

 :طمزم اسمـ ىم٤ملش. قمٚمٞمٝم٤م يمٗمٞمف يْمع وٓ قمٚمٞمٝم٤م يًجد

 اًمرضمٚملم: أقمْم٤مء ؾمٌٕم٦م قمغم واضم٥م واًمًجقد صحتف قمغم دًمٞمؾ ٓ ىمقل هذا»

 ُم٤م قمغم إقمْم٤مء هذه مجٞمع ووع جيٞمز وهق وإنػ واجلٌٝم٦م واًمٞمديـ واًمريمٌتلم

 ٓ سمٞمٜمٝم٤م ومرق وضمقد إمم ؾمٌٞمؾ وٓ اًمًجقد؟ أقمْم٤مء سملم ومرق وم٠مي اجلٌٝم٦م طم٤مؿم٤م ذيمرٟم٤م

 ىمقل ُمـ وٓ ىمٞم٤مس ُمـ وٓ إمج٤مع ُمـ وٓ ؾم٘مٞمٛم٦م وٓ صحٞمح٦م ؾمٜم٦م وٓ ىمرآن ُمـ

 ش.وضمف ًمف رأي ُمـ وٓ ص٤مطم٥م

 وم٤مًم٘مقل وإٓ اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م هذه شمٌٚمٖمٝمؿ مل واوم٘مف وُمـ ُم٤مًمٙم٤م وًمٕمؾ

 اًمّمالة قمٚمٞمف هق إذ ُمِمٙمؾ وشمٙمرارا ُمرارا واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ومٕمٚمف ُم٤م سمٙمراه٦م

 يٜمٝمك يم٠من اًمٕمٚمامء سمٕمض قمـ إطمٞم٤من سمٕمض ذم ًمٚمٌٞم٤من إٓ اعمٙمروه يٗمٕمؾ ٓ واًمًالم

 هٜم٤م؟ اًمٜمٝمل وم٠مجـ ًمٚمتٜمزيف سمؾ ًمٚمتحريؿ ًمٞمس اًمٜمٝمل أن قمغم دًٓم٦م يٗمٕمٚمف صمؿ رء قمـ

ًَمَ٘مْد يَم٤مَن ًَمُٙمْؿ ذِم ▬ يمراه٦م أدٟمك سمدون اجلقاز ُمـ اجلٛمٝمقر إًمٞمف ذه٥م ُم٤م وم٤محلؼ

ٜم٦َمٌ  ًَ  .[63: إطمزاب]♂ َرؾُمقِل اهلل ُأؾْمَقٌة طَم

 إُمر ذم قمٚمٞمف اًمٙمالم ؾمٌؼ وىمد سمنمـمف ومج٤مئزة اًمٜمٕمٚملم ذم اًمّمالة وأُم٤م هذا

 .ومراضمٕمف ومٞمف اًمّمالة جيقز مم٤م اًمث٤مًم٨م

 ([.3/013) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]



 611 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة 

 ادزخرفة؟ السجادة عذ الصالة حؽؿ ما

 اعمزظمروم٦م؟ اًمًج٤مدة قمغم اًمّمالة طمٙمؿ ُم٤م: اًم١ًمال :مداخؾة

 ُمٙم٤من ذم اًمّمالة خيت٤مر أن اعمًٚمؿ قمغم ويٜمٌٖمل ذًمؽ، يمراه٦م ذم ؿمؽ ٓ :الشقخ

 شمٚمؽ ُمثؾ ُمـ أجًْم٤م رء اًم٘مٌٚم٦م ذم وٓ زظم٤مرف ومٞمٝم٤م ؾمج٤مدة ومٞمف ًمٞمس ؾم٤مذج

 .اًمزظم٤مرف

 (11:64:11/ب65: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 اجلرائد عذ الصالة جتقز هؾ

يمؾ جيقز، قمٚمٞمف ٟم٠ميمؾ اًمذي اجلرائد ًمقرق سم٤مًمٜم٦ًٌم :السائؾ   اجلرائد؟ ورق قمغم ٕا

 سمـ حمٛمد اؾمؿ أو، اهلل اؾمؿ ُمـ ختٚمقا  ٓ ٕنف يمذا6 اؾمتٕمامهل٤م سمٞمجقز ُم٤م ٓ :الشقخ

 .آظمره إمم.. طمدي٨م ورب آي٦م َوُرَب ، اهلل قمٌد

  اجلريدة؟ قمغم اًمّمالة دمقز :السائؾ

 . قمٚمٞمٝم٤م شمدوس وأن٧م :الشقخ

 . قمٚمٞمٝم٤م يًجد يٕمٜمل ٓ، :السائؾ

 . اًمقؾمٞمٚم٦م هب٤مي اؾمتٕمامهل٤م سمٞمجقز ُم٤م :الشقخ

 . هن٤مئل :السائؾ

 .هن٤مئٞم٤مً  :الشقخ

 :.. ( 00: 13/   16/   واًمٜمقر اهلدى) 



ـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   610   ُم

 اجلامعة أو لؾػرد بالـسبة السقاري بني الصالة جتقز هؾ

 رضورة؟ همػم ُمـ اًمًقاري سملم اًمّمالة طمٙمؿ ُم٤م أؾمت٤مذي، :السائؾ

 مم٤م ومذًمؽ مج٤مقم٦م يّمكم يم٤من إذا أُم٤م قمٚمٞمف، رء ومال َوطْمده ُيَّمكم   يم٤من إذا :الشقخ

قا  ٓ: »وم٘م٤مل اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٜمف هنك  .جيقز ٓ طمرام ومٝمق ،شاًمًقاري سملم شَمُّمٗمُّ

 الصالة؟ طيب :السائؾ

 اعمحٔمقرات، شُمٌٞمح وم٤مًميورات: اًميورات أُم٤م صحٞمح٦م، اًمّمالة ٓ، :الشقخ

 .اعمحرُم٤مت شمٌٞمح

 ؟– يٕمٜمل – شمٌٓمؾ ُم٤م سمس :السائؾ

 .تبطل ما ال، :الشقخ

 ( 11:11:61/  0/  واًمٜمقر اهلدى) 

 



 

 امليرب على الصالة





 613 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمّمالة قمغم اعمٜمؼم 

 ادـز عذ الصالةُ 

 :32 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 ومٞمٙمؼم، قمٚمٞمف ي٘مقم اًمٜم٤مس، ًمتٕمٚمٞمؿ يم٤معمٜمؼم ُمرشمٗمع ُمٙم٤من قمغم اإلُم٤مم صالة ودمقز

 ذم إرض قمغم اًمًجقد ُمـ يتٛمٙمـ طمتك اًم٘مٝم٘مرى يٜمزل صمؿ قمٚمٞمف، وهق ويريمع وي٘مرأ 

 .إومم ذم صٜمع يمام إظمرى اًمريمٕم٦م ذم ومٞمّمٜمع إًمٞمف، يٕمقد صمؿ اعمٜمؼم، أصؾ

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 قمٚمٞمف، ىم٤مم]ومـ ،شدرضم٤مت صمالث ذو أنف: رواي٦م وذم» اعمٜمؼم قمغم - ُمرةً  - ملسو هيلع هللا ىلص وصغم

 ومٜمزل رومع، صمؿ ،[قمٚمٞمف وهق ريمع صمؿ] ،[اعمٜمؼم قمغم وهق وراءه اًمٜم٤مس ويمؼم ومٙمؼم،

 اًمريمٕم٦م ذم صٜمع يمام ومٞمٝم٤م ومّمٜمع] قم٤مد، صمؿ اعمٜمؼم، أصؾ ذم ؾمجد طمتك اًم٘مٝم٘مرى

 إين! اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م: »وم٘م٤مل اًمٜم٤مس، قمغم أىمٌؾ صمؿ صالشمف، آظمر ُمـ ومرغ طمتك ،[إومم

 ش.صاليت وًمَِتٕمَٚمٛمقا  يب، ًمت٠ممتقا  هذا6 صٜمٕم٧م

 ([3/331) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 ادـز دم السـة

 سمدقم٦م قمٚمٞمٝم٤م واًمزي٤مدة أيمثر، ٓ درضم٤مت، صمالث ذا يٙمقن أن اعمٜمؼم ذم اًمًٜم٦م   

ض ُم٤م يمثػماً  أَُمِقَي٦م6  اًمٖمرسمٞم٦م اًمزاوي٦م ذم سمجٕمٚمف ذًمؽ ُمـ واًمٗمرارُ  ًمٚم٘مٓمع، اًمّمػ شمٕمر 

 اجلٜمقيب اجلدار ذم ُمرشمٗمٕم٤مً  ضمٕمٚمف ويمذًمؽ! أظمرى سمدقم٦مٌ : اعمحراب أو اعمًجد ُمـ

 .ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد هدي اهلدي وظمػم! اجلدار ًَمِّمٞمؼ سمدرج إًمٞمٝم٤م يّمٕمد يم٤مًمنموم٦م،
 ش.6/113ش »اًمٗمتح» راضمع

 ([3/331) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]   

 





 

 الصالة يف اللباُس





 623 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٚم٤ٌمُس ذم اًمّمالة 

 الصالة دم التزيـ

 ش.ًمف شمزيـ ُمـ أطمؼ اهلل وم٢من صمقسمٞمف، ومٚمٞمٚمٌس أطمديمؿ صغم إذا[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 [.اًمّمالة ذم اًمتزيـ: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 (.352/ 3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 اجلؿعة إال لؾصالة خاص ثقب اختاذ عدم

 صمقسم٤مً  هل٤م يتخذ يٙمـ ومٚمؿ اًمثٞم٤مب، ُمـ قمٚمٞمف شمٞمن سمام اًمّمالة ذم يدظمؾ ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من  

 .- ؾمٞم٠ميت يمام - اجلٛمٕم٦م صالة إٓ ظم٤مص٤ًم6

 ([3/301) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 ورداء إزار دم الصالة

 هبام6 ي٠مُمر ويم٤من ،شورداء إزار،: صمقسم٤من  وهل»  محراء طُمّٚم٦م ذم يّمكم  شم٤مرة ومٙم٤من  

 .شوًمػمشَمدِ  ومٚمٞم٠متزر أطمديمؿ6 صغم إذا: »ومٞم٘مقل
ويؾ ذم اًمرضمؾ يّمكم أن هنك طمتك  .رداء قمٚمٞمف وًمٞمس ها

 صغم إذا: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام اًمرداء6 قمغم اًم٘م٤مدر سمف أراد وإٟمام

ـُ  ُمـ أطمؼ اهلل وم٢من صمقسمٞمف6 ومٚمٞمٚمٌس أطمديمؿ6  إذا ومٚمٞمتزر صمقسم٤من6 ًمف يٙمـ مل وم٢من ًمف، ُيَزَي

 ش.اًمٞمٝمقد اؿمتامل صالشمف ذم أطمديمؿ يِمتٛمؾ وٓ صغم،

 محراء طمٚم٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ظمرج: ضمحٞمٗم٦م أبق ىم٤مل يمام: محراء طمٚم٦م ىمقًمف

 يدي سملم يٛمرون واًمدواب اًمٜم٤مس ورأج٧م ريمٕمتلم، سم٤مًمٜم٤مس اًمٕمٜمََزةِ  إمم ومّمغم ُمِمٛمراً،

 .اًمَٕمٜمَزةِ 



٤مُس ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   626   اًمٚم

 داود وأبق ،ش6/12» وُمًٚمؿ ،ش31/631 و 3/142» اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 واًمؽمُمذي ،شاحلُْٛمر اًمثٞم٤مب ذم اًمّمالة: »ًمف وشمرضمؿش 3/361» واًمٜم٤ًمئل ،ش3/42»

 .سمف أبٞمف قمـ ضُمحٞمٗم٦م أيب سمـ قمقن قمـش 0/114» وأمحد وصححف،ش 3/131»

 اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمذه٥م وهق احلٛمراء، اًمثٞم٤مب ًمٌس ضمقاز قمغم دًٓم٦م احلدي٨م وذم

 اًمٜمٝمل ذم إطم٤مدي٨م ُمـ رء يّمح وٓ شمٕم٤ممم، اهلل ؿم٤مء إن اًمّمقاب وهق وهمػمهؿ،

 اًم٘مٞمؿ اسمـ ومٕمؾ يمام - محر ظمٓمقط ذات سم٠مهن٤م احلٛمراء احلٚم٦م وشم٠مويؾ إمحر، ًم٤ٌمس قمـ

 .- اًمِمقيم٤مين سمٞمٜمف يمام - اًمٔم٤مهر ظمالف - همػمه وذمش 336 و 3/04ش »اًمزاد» ذم
 ومٚمؿ أمحريـ6 ىمٛمٞمّملم واحلًلم احلًـ قمغم رأى ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن صم٧ٌم ىمد أنف قمغم

 ؿم٤مء ومٛمـ إًمٞمف، اإلؿم٤مرة أردٟم٤م وإٟمام ذًمؽ، شمٗمّمٞمؾ ُمقوع هذا وًمٞمس ذًمؽ، يٜمٙمر

 .شاجلٞم٤مد اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت» ويمذا ،ش41 - 6/41ش »إوـم٤مر ٟمٞمؾ» ومٚمػماضمع ومٞمف6 اًمتقؾمع
 ىم٤مل يمام - إؿمٝمر هق سمذًمؽش احلٚم٦م» شمٗمًػم: ورداء إزار صمقسم٤من وهل: ىمقًمف

 .-ش 31/631ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ

دُ  أو اًمثقب هق: واًمرداء. أظمر ومقق أطمدمه٤م صمقسم٤من6: هل: وىمٞمؾ  اًمذي اًمؼُمْ

 .صمٞم٤مسمف ومقق يمتٗمٞمف وسملم قم٤مشم٘مٞمف، قمغم اإلٟم٤ًمن يْمٕمف
 اًمقضمقد قمغم قمٜمدٟم٤م وهذا: »اًمٓمح٤موي ىم٤مل: اًمرداء قمغم اًم٘م٤مدر سمف أراد وإٟمام: ىمقًمف

 اًمثقب ذم سم٠مس ٓ يمام ومٞمف، سم٤مًمّمالة سم٠مس ومال همػمه6 جيد ٓ يم٤من وم٢من ًمٖمػمه، ُمٕمف

 .شسمف ُُمّتزراً  اًمّمٖمػم6
 .سمٕمدُ  أشمٞم٦م إطم٤مدي٨م ًمذًمؽ ويدل: ىمٚم٧م

 اًمٞمٝمقد اؿمتامل»  ش:3/334ش »اعمٕم٤ممل» ذم اخلٓم٤ميب ىم٤مل: اًمٞمٝمقد اؿمتامل: ىمقًمف

 .شـمرومف يِمٞمؾ أن همػم ُمـ ويًٌٚمف6 اًمثقب سمدٟمف جيٚمؾ أن: هق قمٜمف اعمٜمٝمل
 ([3/301) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 
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 الؽؿني ضقؼة ُجبَّة دم الصالة

٦ٌَمٍ  ذم وشم٤مرة   يده خيرج ذه٥م اًمقوقء6 أراد ح٤م  إٟمف طمتك اًمُٙمَٛملم، وٞم٘م٦مِ  ؿم٤مُمٞم٦مٍ  ضُم

ٝم٤م ُمـ  . أؾمٗمٚمٝم٤م ُمـ يده وم٠مظمرج قمٚمٞمف، ومْم٤مىم٧ْم  ًمٞمتقو٠م6 يُمٛم 

 .إزار أو ىمٛمٞمص اجل٦ٌم حت٧م ويم٤من
 إيمامم هذه وأُم٤مش: »3/05ش »اًمزاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل: اًمٙمٛملم وٞم٘م٦م: ىمقًمف

 أخٌتف، أصح٤مسمف ُمـ أطمد وٓ هق، يٚمًٌٝم٤م ومٚمؿ يم٤مٕظمراج6 هل اًمتل اًمٓمقال اًمقاؾمٕم٦م

 .شاخلُٞماَلء ضمٜمس ُمـ وم٢مهن٤م ٟمٔمر6 ضمقازه٤م وذم ًمًٜمتف، خم٤مًمٗم٦م وهل
 زُم٤مٟمٜم٤م ذم اًمًٜم٦م هذه سمٛمخ٤مًمٗم٦م اًمٜم٤مس أؿمٝمر ص٤مر وىمدش:»6/51» اًمِمقيم٤مين ىم٤مل

 أن ُمٜمٝمام واطمد يمؾ َيّْمُٚمُح  يمٛملم، ًم٘مٛمٞمّمف ضمٕمؾ وىمد أطمدهؿ ومػُمى اًمٕمٚمامء6 هذا

 اًمٗمقائد ُمـ رء ذًمؽ ذم وًمٞمس يتٞمؿ، أو أوٓده ُمـ ًمّمٖمػم ىمٛمٞمّم٤مً  أو ضم٦ٌم يٙمقن

 ُمـ يمثػم ذم سم٤مًمٞمد آٟمتٗم٤مع وُمٜمع اًمٜمٗمس، قمغم اعم١مٟم٦م وشمث٘مٞمؾ اًمٕم٨ٌم، إٓ اًمدٟمٞمقي٦م

 اًمًٜم٦م، خم٤مًمٗم٦م إٓ اًمديٜمٞم٦م وٓ اهلٞمئ٦م، وشمِمقيف اًمتٛمزق، ًمنقم٦م وشمٕمريْمف اعمٜم٤مومع،

 .ـهاش. واخلٞمالء واإلؾم٤ٌمل،
 إزار حتتف يم٤من أنف قمغم دًمٞمؾ ومٞمفش: »3/123ش »اعمرىم٤مة» ذم اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ ىم٤مل

 ش.اًمٕمقرة ًمٔمٝمرت وإ6ٓ ىمٛمٞمص، أو

 وىمد اعمنميملم، ٟم٩ًم ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٍم ذم اًمِم٤مُمٞم٦م واجل٦ٌم: »اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل

 رداء ذم سم٤مًمّمالة سم٠مس ٓ: »ىم٤مل احلًـ قمـ روى صمؿش. وصغم قمٚمٞمف، وهل شمقو٠م

 .شواًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد
 ضمقاز» :ُمٜمٝم٤مش 3/602ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ذيمره٤م يمثػمة ومقائد احلدي٨م وذم

 ومل اًمروُمٞم٦م، اجل٦ٌم ًمٌس ملسو هيلع هللا ىلص ٕنف ٟمج٤مؾمتٝم٤م6 يتح٘مؼ طمتك اًمٙمٗم٤مر سمثٞم٤مب آٟمتٗم٤مع

 .اٟمتٝمكش. يًتٗمّمؾ



٤مُس ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   620   اًمٚم

: قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد ىم٤مل يمام اًمٙمٗم٤مر6 ًم٦ًٌم قمـ اًمٜمٝمل اًمنمع ذم شم٘مرر ىمد: ىمٞمؾ وم٢من

 ومال اًمٙمٗم٤مر6 صمٞم٤مب ُمـ هذه إن: »وم٘م٤مل ُمٕمّمٗمريـ، صمقسملم قمكمَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رأى

 .ششمٚمًٌٝم٤م

 ُمـ وهؿ اًمروم ًم٤ٌمس ملسو هيلع هللا ىلص ًمٌس ومٙمٞمػ وهمػمه6ش 2/300» ُمًٚمؿ أظمرضمف

 ! ًم٤ٌمؾمٝمؿ؟ قمـ هنك وىمد اًمٙمٗم٤مر،

 ًمٞمس وإدي٤من، إُمؿ مجٞمع سملم ُمِمؽمك ُمٜمٝم٤م ٟمقع: ٟمققم٤من إًم٦ًٌم إن: واجلقاب

 وُمّمدره٤م، ؿمٙمٚمٝم٤م يم٤من ُمٝمام ًمًٌٝم٤م ًمٚمٛمًٚمؿ ُم٤ٌمح ومٝمذا. سمٕمض دون ًمٌٕمْمٝمؿ ؿمٕم٤مراً 

 ٓ اًمٙمت٤مب سم٠مهؾ اًمتِمٌف إن» :شاعمخت٤مر اًمدر» ذم ضم٤مء وىمد ذًمؽ، ذم اعمًٚمؿ قمغم وػم ٓ

 ٟمٕمٚملم يقؾمػ أيب قمغم رأج٧م: ىم٤مل هِم٤مم قمـ ذًمؽ قمغم وذيمروا. رء يمؾ ذم يٙمره

 .ٓ: ىم٤مل سم٠مؾم٤ًم؟ هبذا أترى: وم٘مٚم٧م سمٛم٤ًمُمػم، خمّمقوملم
 يم٤من: وم٘م٤مل. سم٤مًمره٤ٌمن شمِمٌٝم٤مً  ومٞمف ٕن ذًمؽ6 يمره٤م يزيد سمـ وصمقر ؾمٗمٞم٤من: ىمٚم٧م

 .ـهاش. اًمره٤ٌمن ًم٤ٌمس ُمـ وإهن٤م ؿمٕمر، هل٤م اًمتل اًمٜمٕم٤مل يٚمٌس ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 .ًمٜم٤م ئمٝمر ومٞمام اًمروُمٞم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ضم٦ٌم يم٤مٟم٧م اًمٜمقع هذا وُمـ
 قمـ سمف يتٛمٞمزون اًمٙم٤مومرة6 إُمؿ ًمٌٕمض ؿمٕم٤مراً  يم٤من ُم٤م ومٝمق أظمر6 اًمٜمقع وأُم٤م

 ذم ح٤م ذًمؽ6 ذم هبؿ يتِمٌف وأن ي٘مٚمدهؿ، أن عمًٚمؿ طمٞمٜمئذٍ  جيقز ومال. إُمؿ ُمـ همػمهؿ

 أقمدائٝمؿ وشم٘مقي٦م اًمٔم٤مهر، ذم قمددهؿ سمت٘مٚمٞمؾ اعمًٚمٛملم6 ؿمقيم٦م شمْمٕمٞمػ ُمـ ذًمؽ

 اًمٙمت٥م سمٕمض ذم ىمرأت يمٜم٧م يمام - اًمٜمٗمس قمٚمؿ ذم شم٘مرر وىمد سمذًمؽ، قمٚمٞمٝمؿ

 سمٕمض ذم ُمِمٝمقد وذًمؽ. اًم٤ٌمـمـ ذم شم٠مثػماً  ًمٚمٔم٤مهر أن: - اًمٕمٍمي٦م واعمجالت

 ٓ: »اًمّمٗمقف يًقي يم٤من طمٞمٜمام سم٘مقًمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ذًمؽ إمم أؿم٤مر وىمد اعمٔم٤مهر،

 .شىمٚمقسمٙمؿ ومتختٚمَػ  ختتٚمٗمقا6
 .شصحٞمحف» ذم ظمزيٛم٦م واسمـ ،ش3/311» واًمٜم٤ًمئل ،ش3/313» داود أبق رواه

نَ ! اهلل قم٤ٌمد: »ُمرومققم٤مً  سمِمػم سمـ اًمٜمٕمامن وقمـ. سمف اًمؼماء قمـ صحٞمح وؾمٜمده قُّ ًَ  ًَمُت

 .شوضمقهٙمؿ سملم اهلل ًمٞمخ٤مًمٗمـ أو صٗمقومٙمؿ6
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 .وهمػمهؿش اًمًٜمـ» وأصح٤مب اًمِمٞمخ٤من، أظمرضمف
 هذا وقمغم واًم٘مٚمقب، اًمٌقاـمـ ٓظمتالف ؾم٤ٌٌمً  اًمٔمقاهر اظمتالف ملسو هيلع هللا ىلص ومجٕمؾ

 شمِمٌف ُمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وُمثٚمف ؾم٤مسم٘م٤ًم، اعمذيمقر قمٛمرو اسمـ طمدي٨م ُيٜمََزل اًمٚم٤ٌمس ُمـ اًمٜمقع

 .شُمٜمٝمؿ ومٝمق سم٘مقم6
 سمـ اًمرمحـ قمٌد ـمريؼ ُمـش 6/11» وأمحد ،ش331 - 6/336» داود أبق أظمرضمف

 .سمف ُمرومققم٤مً  قمٛمر اسمـ قمـ اجلَُرر ُمٜمٞم٥م أيب قمـ قمٓمٞم٦م سمـ طم٤ًمن صمٜم٤م: صمقسم٤من اسمـ صم٤مسم٧م

 وصححف ،-ش 31/666ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل يمام - طمًـ إؾمٜم٤مد وهذا

 ذم يمام - طم٤ٌمن اسمـ ذًمؽ إمم وؾمٌ٘مف ،ش3/606ش »اإلطمٞم٤مء ختري٩م» ذم اًمٕمراىمل ؿمٞمخف

م سمٚمقغ»  .-ش اًمًالم ؾمٌؾ - 0/615ش »اعمرا

 سمـ اًمقًمٞمد ـمريؼ ُمـش 3/44ش »أصم٤مر ُمِمٙمؾ» ذم اًمٓمح٤موي أظمرضمف وىمد: ىمٚم٧م

 .سمف قمٓمٞم٦م سمـ طم٤ًمن قمـ إوزاقمل صمٜم٤م: ُمًٚمؿ
 ُمًٚمؿ سمـ اًمقًمٞمد وم٢من طم٤ًمن6 ُمـ ؾمٛمٕمف إوزاقمل يم٤من إذا صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 .إوزاقمل قمـ ؾمٞمام ٓ اًمتًقي٦م6 شمدًمٞمس يدًمس
 ُمقوع هذا ًمٞمس سم٤مًمٙمٗم٤مر، اًمتِمٌف قمـ اًمٜمٝمل ذم يمثػمة أظمرى أطم٤مدي٨م اًم٤ٌمب وذم

ط اىمتْم٤مء» يمت٤مب ًمذًمؽ ومٚمػماضمع روايتٝم٤م6 ش اجلحٞمؿ أصح٤مب خم٤مًمٗم٦م اعمًت٘مٞمؿ اًمٍما

 .اعمقوقع هذا ذم قمٚمٞمف وىمٗمٜم٤م يمت٤مب ظمػم وم٢مٟمف شمٞمٛمٞم٦م، اسمـ اإلؾمالم ًمِمٞمخ
 ([3/305) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

ًحا ُبرد دم الصالة  ضرفقف بني خمالًػا واحد ثقب ودم متقصِّ

َحف، طميُمل   ًمف سُمْردٍ  ذم يّمكم  أطمٞم٤مٟم٤مً  ويم٤من   . همػمه قمٚمٞمف ًمٞمس ُمَتَقؿم 
 .ُمٜمٙمٌٞمف قمغم جيٕمٚمٝمام ـمرومٞمف، سملم خم٤مًمٗم٤مً  واطمد6 صمقب وذم



٤مُس ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   622   اًمٚم

 يمتٗمف قمغم وووٕمف اًمٞمٛمٜمك، يده حت٧م صمقسمف ـمرف أظمذ أنف يريد: »اًم٤ٌمضمل ىم٤مل

 وهذا. اًمٞمٛمٜمك يمتٗمف قمغم ومقوٕمف اًمٞمنى، يده حت٧م أظمر اًمٓمرف وأظمذ اًمٞمنى،

 اًمّمالة ذم ُم٤ٌمح وهق. آوٓم٤ٌمع: ويًٛمك. اًمتقؿمٞمح: يًٛمك آؿمتامل ُمـ ٟمقع

 شمٜمقير» ذم يمذاش. قمقرشمف يمِمػ دون وهمػمه ًمٚمًجقد يده إظمراج يٛمٙمٜمف ٕنف وهمػمه٤م6

 .شاحلقاًمؽ
 قمغم ـمرومٞمف سملم اعمخ٤مًمػ: وهق واطمد، سمٛمٕمٜمك واًمتقؿمح آًمتح٤مف أن واقمٚمؿ

 .قم٤مشم٘مٞمف
 ٟمحقه وذيمر. - اًمزهري قمـ اًمٌخ٤مري ذيمره يمام - ُمٜمٙمٌٞمف قمغم آؿمتامل وهق

 .شُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي

ٌ ٥ُم  وأُم٤م ٥ٌَّم : »ي٘م٤مل صدره، قمٜمد جيٛمٕمف أن ومٝمق: سم٤مًمثقب اعمَُتَٚم  مجٕمف إذاش: سمثقسمف شَمَٚم

 .قمٚمٞمف

 ظمالف وٓ اًمقاطمد، اًمثقب ذم اًمّمالة ضمقاز إطم٤مدي٨م هذه وذم: »اًمٜمقوي ىم٤مل 

 .شصحتف أقمٚمؿ وٓ. ومٞمف قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ قمـ طمٙمل ُم٤م إٓ ذًمؽ6 ذم
 ذم شُمَّمٚم لَمَ  ٓ: ىم٤مل ُمًٕمقد اسمـ قمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه ُم٤م إمم يِمػم يم٠منف: ىمٚم٧م

 .وإرض اًمًامء سملم ُم٤م أوؾمع يم٤من وإن واطمد6 صمقب

 قمٜمده يم٤من إذا ُم٤م قمغم حمٛمقل هذا ُمًٕمقد اسمـ ىمقل وًمٕمؾش. اًمٗمتح» ذم قمٚمٞمف ؾمٙم٧م

ش زوائده» ذم أمحد سمـ اهلل قمٌد أظمرضمف ُم٤م وهق: أظمر طمديثف سمدًمٞمؾ آظمر6 صمقب

 ُأيب ىم٤مل: ىم٤مل سم٘مٞم٦م سمـ ٟمية أيب قمـ اجلريري ُمًٕمقد أيب قمـ ـمري٘ملم ُمـش 1/303»

 يٕم٤مب وٓ ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع ٟمٗمٕمٚمف يمٜم٤م ؾمٜم٦م6 اًمقاطمد اًمثقب ذم اًمّمالة: يمٕم٥م سمـ

 .قمٚمٞمٜم٤م
 اهلل6 وؾمع إذ وم٠مُم٤م ىمٚم٦م، اًمثٞم٤مب ذم يم٤من إذ ذاك6 يم٤من إٟمام: ُمًٕمقد اسمـ وم٘م٤مل

 .أزيمك اًمثقسملم ذم وم٤مًمّمالة



 623 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٚم٤ٌمُس ذم اًمّمالة 

 وأبقش: »6/05ش »اًمزوائد جمٛمع» ذم ىم٤مل ًمٙمـ ُمًٚمؿ6 رضم٤مل صم٘م٤مت ورضم٤مًمف

، ُمـ يًٛمع مل: ٟمية  .شُمًٕمقد اسمـ ُمـ وٓ ُأيب 
 قمـ داود أبٜم٤م: ه٤مرون سمـ يزيد ـمريؼ ُمـش 6/614» اًمٌٞمٝم٘مل وصٚمف ىمد: ىمٚم٧م

 صمقب ذم اًمّمالة ذم ُمًٕمقد واسمـ يمٕم٥م سمـ أيب اظمتٚمػ: ىم٤مل ؾمٕمٞمد أيب قمـ ٟمية أيب

 .سمٜمحقه احلدي٨م... واطمد
 .صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 صمقسملم ذم اًمّمالة ذم ُمًٕمقد اسمـ سمف أُمر اًمذي أن قمغم يدل وهذا: »اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل 

 .ـهاش. إجي٤مب ٓ اؾمتح٤ٌمب
 اًمقاطمد اًمثقب قمغم آىمتّم٤مر أن ُمـ - قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ ىم٤مًمف ح٤م ويدل

 أيب طمدي٨م وُمثٚمف اًمٓمح٤موي، قمٜمد اعمت٘مدم ضم٤مسمر طمدي٨م - ىمٚم٦م اًمثٞم٤مب وذم يم٤من إٟمام

 .ذًمؽ ذم قمٛمر ىمقل ُمـ ؾمٜمذيمره وُم٤مش. صمقسم٤من؟ ًمٙمٚمٙمؿ َأوَ : »أيت هريرة
 - قمٚمٞمف جمٛمع 6- ُمًٕمقد اسمـ ىم٤مل يمام - وأومْمؾ أزيمك اًمثقسملم ذم اًمّمالة ويمقن

 يمام - وآشمزار سم٤مٓرشمداء إُمر ًمذًمؽ ويدل ،-ش ُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي طمٙم٤مه يمام

 .- اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ذم
 ([3/316) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 قطري ثقب دم الصالة

 .سمف ُمتقؿمح٤مً   ىِمْٓمِري   صمقب ذم صاله٤م صالة آظمر و

 .[شقم٤مشمَِ٘مْٞمفِ  قمغم] ـَمرومٞمف سملم وَمْٚمُٞمَخ٤مًمِْػ  واطمٍد6 صمقٍب  ذم أطمُديمؿ صغم إذا: »وىم٤مل 
 .شرءٌ  ُمٜمف قم٤مشمَِ٘مْٞمف قمغم ًمٞمس اًمقاطمد اًمثقِب  ذم أطمُديمؿ يّمكم   ٓ: »ًمٗمظ وذم
 سمٕمض ومٞمٝم٤م أقمالم وهل٤م محرة، ومٞمف اًمؼمود6 ُمـ رضب هق: ىمٓمري صمقب: ىمقًمف

 .اًمٌحريـ ىمٌؾ ُمـ وحتٛمؾ ضِمَٞم٤مد، طُمٚمؾ هل: وىمٞمؾ. اخلِمقٟم٦م



٤مُس ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   624   اًمٚم

 اًمثٞم٤مب وأطم٥ًم ىَمَٓمر،: هل٤م ي٘م٤مل ىمري٦م اًمٌحريـ أقمراض ذم: إزهري وىم٤مل 

 ش.اًمٜمٝم٤مي٦م» ذم يمذا. وظمٗمٗمقا  ًمٚمٜم٦ًٌم، اًم٘م٤مف ومٙمنوا إًمٞمٝم٤م، ٟم٧ًٌم اًمِ٘مْٓمِرَي٦مَ 

 ذح» ذم اًم٘م٤مري ٟم٘مٚمفش. وٟمحقه اًم٘مٓمـ همٚمِٞمظ ُمـ صمٞم٤مب: »اًمٕمً٘مالين وىم٤مل 

 .شاًمِمامئؾ
 يتزر وًمٙمـ طَم٘مقْيف6 قمغم ـمرومٞمف ويِمد وؾمٓمف ذم سمف يتزر ٓ أنف يريد: »اخلٓم٤ميب ىم٤مل

 ش.واًمرداء اإلزار سمٛمٜمزًم٦م ومٞمٙمقن قم٤مشم٘مف6 قمغم ويِمده سمٞمٜمٝمام، ومٞمخ٤مًمػ ـمرومٞمف6 ويرومع سمف،

 ُمـ اًمٕم٤مشمؼ خيٚمق ٓ أن ذًمؽ ذم واحلٙمٛم٦مش: » 3/035» اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ ىم٤مل 

 قمٜمد اًمزيٜم٦م أظمذ ذم وأيمٛمؾ اًمرب، ُمـ احلٞم٤مء إمم وأن٥ًم إدب، إمم أىمرب ٕنف رء6

 .شأقمٚمؿ واهلل. اعمٓمٚم٥م

 يٗمٞمد إومم اًمرواي٦م فم٤مهر أن يمام اًمتحريؿ6 يٗمٞمد اًمرواي٦م هذه ذم اًمٜمٝمل وفم٤مهر

 قمٜمف، اهلل ريض أمحد اإلُم٤مم وُمٜمٝمؿ اًمًٚمػ، ُمـ مج٤مقم٦م ذًمؽ إمم ذه٥م وىمد. اًمقضمقب

 .صالشمف شمّمح مل اًمًؽمة6 قمغم اًم٘مدرة ُمع اًمٕم٤مشمؼ ُمٙمِمقف صغم ًمق أنف: قمٜمف واعمِمٝمقر

 ش.0/31»ش اعمحغم» ذم طمزم اسمـ ُمذه٥م وهق. ذـم٤مً  ومجٕمٚمف
 .سمؽميمف ي٠مثؿ وًمٙمـ صالشمف، شمّمح أنف: أمحد اإلُم٤مم قمـ أظمرى رواي٦م وذم

 اًمٜمٝمل أن إمم - وهمػمهؿ واًمِم٤مومٕمل، طمٜمٞمٗم٦م، وأبق ُم٤مًمؽ، - اجلٛمٝمقر وذه٥م

 قم٤مشم٘مف قمغم ًمٞمس ًمٕمقرشمف، ؾم٤مشمراً  واطمد صمقب ذم صغم ومٚمق ًمالؾمتح٤ٌمب6 وإُمر ًمٚمتٜمزيف،

 .ٓ أم قم٤مشم٘مف قمغم جيٕمٚمف رء قمغم ىمدر ؾمقاء اًمٙمراه٦م، ُمع صالشمف صح٧م رء6 ُمٜمف

 واؾمٕم٤ًم6 يم٤من وم٢من: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف اجلٛمٝمقر وطمج٦مش: »ُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل 

 .شسمف وم٤مشَمِزرْ  وٞم٘م٤ًم6 يم٤من وإن سمف، وم٤مًمتِحْػ 
 هق سمٞمٜمام اًمقضمقب6 قمدم قمغم احلدي٨م هبذا آطمتج٤مج وضمف ُم٤م أدري ًم٧ًم: ىمٚم٧م

 ومٞمج٥م - اًمقاؾمع اًمثقب سملم اًمتٗمريؼ وهق وهمػمه، أمحد عمذه٥م اًمدًٓم٦م واوح

 - وٞم٘م٤مً  يم٤من إن سمف سم٤مٓئتزار أُمر أنف ومٙمام ،- جي٥م ومال - اًمْمٞم ؼ وسملم ،- سمف آًمتح٤مف

 .واضم٥م ومٝمق واؾمٕم٤ًم6 يم٤من إذا سمف سم٤مًٓمتح٤مف أُمر ومٙمذًمؽ 6- واضم٥م وذًمؽ



 625 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٚم٤ٌمُس ذم اًمّمالة 

 طمٞم٨م ُمـ إىمقى هق - اًمثقب ـمرذم سملم اعمخ٤مًمٗم٦م وضمقب وهق - اعمذه٥م ومٝمذا

 ىم٤مل يمام 6-ش صحٞمحف» ذم شمٍمومف يدل يمام - اًمٌخ٤مري ُم٤مل وإًمٞمف واًمؼمه٤من، اًمدًمٞمؾ

 .شاًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمـ اًمًٌٙمل اًمديـ وشم٘مل اعمٜمذر اسمـ اظمتٞم٤مر وهق: »ىم٤مل احل٤مومظ،

 ش.23 - 6/15ش »إوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين ذه٥م وإًمٞمف: ىمٚم٧م
 وهب٤م اًم٘مقاقمد6 سمٕمض قمغم إٓ يدل ٓ وم٤محلدي٨م ذًمؽ6 سمؽمك اًمّمالة سمٓمالن وأُم٤م

 .أقمٚمؿ واهلل. ٟمٔمر

 يمام زوضمف، قمغم صمقسمف وسمٕمض ملسو هيلع هللا ىلص صالشمف وهل أظمرى، سمحج٦م اجلٛمٝمقر واطمت٩م

 اهلل ؿم٤مء إن قمٜمف واجلقاب سمذًمؽ، آؾمتدٓل وضمف هٜم٤مك وؾمٜمذيمر ىمري٤ًٌم، ذًمؽ ي٠ميت

 .شمٕم٤ممم

 ([3/313) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 القاشع بالثقب مؼقَّد بااللتحاف األمر

 يم٤من وم٢من واطمد، صمقٌب  وقمٚمٞمؽ صَٚمٞم٧َم  إذا: »وم٘م٤مل اًمقاؾمع6 سم٤مًمثقب ذًمؽ وىمٞمد 

 .ش سمف وم٤مشمزر وٞم٘م٤ًم6 يم٤من وإن سمف، وم٤مًمتحػ واؾمٕم٤ًم6
 ومٞمج٥م واًمْمٞمؼ6 اًمقاؾمع اًمثقب سملم اًمتٗمريؼ ذم واوح ٟمص واحلدي٨م  

 وهق. يمراه٦م سمدون سمف آئتزار ومٞمجقز اًمث٤مين6 دون -إُمر ًمٔم٤مهر - سم٤مٕول آًمتح٤مف

 ومٞمام سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام- شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن احلؼ وهق اًمًٚمػ، ُمـ وهمػمه أمحد ُمذه٥م

 .- ىمري٤ٌمً  شم٘مدم

 ([3/321) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 ثقبني جيد مل دـ القاحد الثقب دم الصالة

 .!شصمقسملم؟ جيد يمٚمٙمؿ َأوَ » :وم٘م٤مل واطمد؟ صمقب ذم أطمدٟم٤م أجّمكم: رضمؾ ًمف ىم٤مل و 



٤مُس ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   631   اًمٚم

 ومٚمق واطمد، يمؾ قمٚمٞمٝمام ي٘مدر ٓ اًمثقسملم أن: احلدي٨م وُمٕمٜمك: اًمٜمقوي وىم٤مل    

: شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل وىمد طمرج، ذًمؽ وذم اًمّمالة، قمـ قمٚمٞمٝمام ي٘مدر ٓ ُمـ ًمٕمجز وضم٤ٌم6

ـِ  ذِم  قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  ضَمَٕمَؾ  َوَُم٤م▬ ي ـْ  اًمد   .♂طَمَرٍج  ُِم

 ًمٕمدم يم٤من وىم٧م ومٗمل واطمد6 صمقب ذم قمٜمٝمؿ اهلل ريض واًمّمح٤مسم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة وأُم٤م

 .اجلٝم٤مل ًمػماين: ضم٤مسمر ىم٤مل يمام اجلقاز6 ًمٌٞم٤من -وضمقده ُمع يم٤من- وىم٧م وذم آظمر، صمقب
 .اٟمتٝمك. ؾمٌؼ ح٤م أومْمؾ6 وم٤مًمثقسم٤من وإ6ٓ

 ذم اًمّمالة أن قمغم سمف واؾمُتدلش: »6/615ش »اًمتثري٥م ـمرح» ذم زرقم٦م أبق وىم٤مل 

 ذم اعمٕمٜمك أن إمم أؿم٤مر واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ٕنف ذًمؽ6 قمغم ىمدر عمـ أومْمؾ صمقسملم

 وهلذا صمقسم٤من6 إيمٛمؾ أن قمغم ومدَل  صمقسملم6 قمـ اًمٜم٤مس سمٕمض وقمجز احل٤مل، ِوٞمُْؼ  ذًمؽ

 يمام - ذًمؽ ذم ظمالف وٓ. وم٠موؾمٕمقا  قمٚمٞمٙمؿ6 اهلل وؾمع إذا: قمٜمف اهلل ريض قمٛمر ىم٤مل

 .ش - وهمػمه قمٞم٤مض اًم٘م٤ميض سمف سح
ش 325 - 324/ 6ش »اًمؽمُمذي» قمغم شمٕمٚمٞم٘مف ذم ؿم٤ميمر أمحد اًمِمٞمخ ىم٤ملش: وم٤مئدة»

 ومروقم٤مً  هٜم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء ومَرع وىمد: »- اعمت٘مدم ضم٤مسمر وطمدي٨م احلدي٨م، هذا ذيمر سمٕمد -

 وظمّمقص٤مً  سمٕمْمٝم٤م، ويدع صمٞم٤مسمف سمٕمض ذم يّمكم ُمـ قمغم يٜمٙمرون اًمٕمٚمامء ودمد يمثػمة،

 اًمٌدهيل وُمـ. هذا قمغم هلؿ دًمٞمؾ وٓ! اًمٙمراه٦م يزقمٛمقن اًمرأس6 ُمٙمِمقف يّمكم ُمـ

 ومل قمامُم٦م، رأؾمف قمغم يٙمقن ٓ 6- يتزر أو سمف يِمتٛمؾ - واطمد صمقب ذم يّمكم ُمـ أن

 .شاًمرأس ُمٙمِمقف اًمّمالة يمراه٦م قمغم يدل - ٟمٕمٚمؿ ومٞمام - طمدي٨م أي يرد
 اًمرأس سمًؽم ي٠مُمر ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤منش: 3/31ش »اًمٖمٛم٦م يمِمػ» ذم اًمِمٕمراين ذيمر: ىمٚم٧م

 إذا: »وي٘مقل اًمّمالة، ذم اًمرأس يمِمػ قمـ ويٜمٝمك اًم٘مٚمٜمًقة، أو سم٤مًمٕمامُم٦م اًمّمالة ذم

 .ـها. اًمٕمامُم٦م: هل واًمٕمّم٤مسم٦مش. ُمٕمّّمٌلم وم٠متقه٤م اعم٤ًمضمد6 أتٞمتؿ
 ويمت٤مب! قمٜمدٟم٤م اًمتل اًمٙمت٥م ُمـ رء ذم أصالً  هل٤م ٟمجد مل همري٦ٌم أظم٤ٌمر وهذه

 وم٘مد اًمقاهٞم٦م6 اًمْمٕمٞمٗم٦م وسم٤مٕطم٤مدي٨م اًمٖمري٦ٌم، إظم٤ٌمر هذه سمٛمثؾ ُمكمء هذا اًمِمٕمراين

 ُم٤م ًمٙمـ! ملسو هيلع هللا ىلص ؾمػمشمف ذم وإومٕم٤مل إىمقال ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف يّمح مل وُم٤م صح ُم٤م ومٞمف مجع

 واؾمتدًٓمف اًمّمالة، ذم اًمرأس يمِمػ يمراه٦م ٟمٗمل ُمـ ؿم٤ميمر أمحد اًمِمٞمخ إًمٞمف ذه٥م



 633 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ةاًمٚم٤ٌمُس ذم اًمّمال 

 أن - ؾمٌؼ ومٞمام - سَمَٞمٜم٤َم ىمد ٕن٤م وذًمؽ ؾمديد6 همػم اًمقاطمد6 اًمثقب ذم اًمّمالة سمجقاز

 وم٘مد واطمد6 صمقب ذم وصغم يٗمٕمؾ مل ومٛمـ ذًمؽ، وضمد عمـ أومْمؾ اًمثقسملم ذم اًمّمالة

زاً  يٗمٞمد هريرة أيب ومحدي٨م اًمٙمراه٦م، ارشمٙم٥م  ومٙمذًمؽ اعمذيمقر، سم٤مًمنمط ُمرضمقطم٤مً  ضمقا

 .ومال 6ٓ وُمـ ُمٙمروه، ومٝمق يًؽمه6 ُم٤م وقمٜمده اًمرأس ُمٙمِمقف صغم ُمـ
 شمِمٛمؾ اًمقاطمد اًمثقب ذم اًمّمالة ذم اًمقاردة إظم٤ٌمر يم٤مٟم٧م إذا ومٞمام ي٘م٤مل هذا

 وٟمحـ. ُمٜمٝم٤م ذًمؽ يٗمٝمؿ أن اعمذيمقر اًمِمٞمخ يريد يمام اًمرأس ُمٙمِمقف صالة طمتك

 سمؾ ُمٓمٚم٘م٤ًم6 اًمرأس ًمٙمِمػ شمتٕمرض ٓ إطم٤مدي٨م شمٚمؽ أن وٟمزقمؿ ذًمؽ، ذم ٟمخ٤مًمٗمف

 أو يتٕمٛمؿ، يم٤من أنف ملسو هيلع هللا ىلص ؾمػمشمف ُمـ اعمٕمٝمقد ٕن وذًمؽ اًمٌدن6 ُمـ دوٟمف ُم٤م ًمًؽم

 صغم اًمقاطمد اًمثقب ذم صغم طمٞمٜمام ملسو هيلع هللا ىلص أنف ومٚمق أصح٤مسمف، يم٤من ويمذًمؽ َيَتَ٘مْٚمٜمَُس،

 يمام - همٗمػم مجع وهؿ ؾمٞمام ٓ شمٚمؽ، صالشمف روى ُمـ ذًمؽ ًمذيمر اًمرأس6 ُمٙمِمقف

 ُمـ ذيمروه ومٞمام إٓ اعمٕمت٤مدة6 صالشمف صغم أنف قمغم دًمٞمؾ ًمذًمؽ روايتٝمؿ ومٕمدم - ؾمٌؼ

 .ًمٌدٟمف اًمقاطمد اًمثقب ذم ملسو هيلع هللا ىلص اىمتّم٤مره

 ومٕمٚمٞمف اًمثٌقت6 ادقمك ومٛمـ اًمٕمدم، إصؾ إن: ومٞمف ي٘م٤مل ٓ إُمر هذا وُمثؾ

 ادقمك ومٛمـ صم٤مسم٧م، هٜم٤م وم٤مٕصؾ اًمرأس6 ؾمؽم ملسو هيلع هللا ىلص ُمٜمف اعمٕمت٤مد أن سمَٞمٜم٤م ٕنٜم٤م! اإلصم٤ٌمت

 هق يمام - دائامً  سم٤مًمدًمٞمؾ يٓم٤مًم٥م ٓ ٟمٗمك َُمـ وًمٞمس ٟم٤مومٞم٤ًم، يم٤من وًمق اًمدًمٞمؾ ومٕمٚمٞمف ظمالومف6

 .اًمرأس ُمًتقرَ  اًمّمالةُ  ملسو هيلع هللا ىلص هديف أن سمذًمؽ ومث٧ٌم ،- ُمقوٕمف ذم ُم٘مرر

 .شأصكم رأجتٛمقين يمام صٚمقا : »ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل وىمد 
 وي١ميد اًمٙمراه٦م، وقمٙمًف آؾمتح٤ٌمب، وإُمر اًمٗمٕمؾ جمٛمقع ُمـ يًتٗم٤مد ُم٤م وم٠مىمؾ

 ،- حمٚمف ذم ؾمٌؼ يمام - ًمٚمٞمٝمقد خم٤مًمٗم٦مً  اًمٜمٕمٚملم ذم سم٤مًمّمالة أُمر ىمد ملسو هيلع هللا ىلص أنف ذًمؽ

 يمؾ ،- قم٤ٌمدهتؿ ذم ؾمٞمام ٓ - سم٤مًمٙمٗم٤مر اًمتِمٌف قمـ اًمٜم٤مهٞم٦م اًمٜمّمقص وقمٛمقم وم٤مًم٘مٞم٤مس،

ٌّف ُمـ ذًمؽ ٕن اًمرأس6 طم٤مه اًمّمالة يمراه٦م ي٘متيض ذًمؽ  طمٞمٜمام سم٤مًمٜمّم٤مرى اًمتِم

 إرضمؾ ذم اعمخ٤مًمٗم٦م ومٝمؾ ،- قمٜمٝمؿ ُمِمٝمقر هق يمام - طم٤مهيـ قم٤ٌمدهتؿ ذم ي٘مقُمقن

 .اعمقومؼ هق شمٕم٤ممم واهلل. اعم٘م٤مم هذا ذم زم فمٝمر ُم٤م هذا! اًمرؤوس؟ ذم أم أىمقى،
 ([3/326) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



٤مُس ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   636   اًمٚم

 القاحد الؼؿقص دم الصالة

 ٟمٕمؿ،: »ىم٤مل اًمقاطمد؟ اًم٘مٛمٞمص ذم أوم٠مصكم أصٞمد6 إين[: ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل رضمؾ ىم٤مل] 

 .شسمِمقيم٦م وًمق وُزَرهُ 
 قمٚمٞمف ًمٞمس ظمٗمٞمٗم٤ًم6 يٙمقن أن حيت٤مج اًمّم٤مئد ٕن اًمّمٞمد ذيمر إٟمام: أصٞمد إين: ىمقًمف

ع قمـ يِمٖمٚمف ُم٤م  .اًمّمٞمد ـمٚم٥م ذم اإلها

ش اًمٜمٞمؾ» ذم يمام -ش[اًمِم٤مومٕمل ُمًٜمد: »يٕمٜملش ]اعمًٜمد» ًمـ ذطمف ذم إثػم اسمـ ىم٤مًمف 

 سمـ ُمقؾمك قمـ أبٞمف قمـ ُأَوْيس أيب سمـ إؾمامقمٞمؾ قمـ اًمٌخ٤مري أظمرضمف صمؿ  ش 6/23»

 .رضمالً  اإلؾمٜم٤مد ذم زاد. ؾمٚمٛم٦م قمـ أبٞمف قمـ إسمراهٞمؿ

 يٙمقن أو إؾم٤مٟمٞمد، ُمتّمؾ ذم اعمزيد ُمـ يٙمقن أن وم٤مطمتٛمؾ: »احل٤مومظ ىم٤مل 

 ىم٤مًمف اًمذي يٕمٜمل - إؾمٜم٤مده ذم اًمٜمٔمر وضمف ومٝمذا ومه٤ًم6 قمٓم٤مف رواي٦م ذم اًمتٍميح

 ،-: ىم٤مل صمؿ. ٟمٔمر إؾمٜم٤مده ذم: وىم٤مل ُمٕمٚم٘م٤ًم، احلدي٨م ذيمر وىمد 6شصحٞمحف» ذم اًمٌخ٤مري

 ؿم٤مهدة6 قمٓم٤مف رواي٦م وضمٕمؾ اًمدراوردي، رواي٦م وم٤مقمتٛمد صححف6 ُمـ وأُم٤م

 .ـهاش. ٓشمّم٤مهل٤م
: واعمرادش َٟمٍَمَ » سم٤مب ُمـ اعمِمددة6 اعمٝمٛمٚم٦م قمغم اعمٕمجٛم٦م سمت٘مديؿ: وزره: ىمقًمف

 .شؾِمٜمِْدي. »ومٞمف صؾ   صمؿ قمقرشمؽ، شمٔمٝمر ًمئال ضمٞمٌف6 رسم طْ 
 ُمٜمف6 قمقرشُمف شُمرى سمحٞم٨م اجلٞم٥م واؾمع ىمٛمٞمص ذم يّمكم اًمذي ذم اًمٕمٚمامء واظمتٚمػ

ش إم» ذم ٟمّمف وهق دمزئف، ٓ سم٤مـمٚم٦م اًمّمالة أن إمم وأصح٤مسمف اًمِم٤مومٕمل ومذه٥م

 ش.3/34»
 يمام - ذيٚمف أؾمٗمؾ ُمـ همػمه رآه٤م ًمق يمام صالشمف6 شمّمح: وُم٤مًمؽ طمٜمٞمٗم٦م أيب وقمٜمد

 .-ش 331 - 1/330» ًمٚمٜمقويش اعمجٛمقع» ذم

 ([3/323) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



 631 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٚم٤ٌمُس ذم اًمّمالة 

 احلائض الزوجة عذ بعضف ِمرط دم الصالة

 .طم٤مئض وهل زوضمف قمغم سمٕمُْمف ُِمْرطٍ  ذم يّمكم ويم٤من 

 ([3/331) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]  

 أذى فقف ير مل إذا أهؾف فقف يصقب الذي الثقب دم الصالة

 .أذًى  ومٞمف َيرَ  مل إذا أهٚمف ومٞمف يّمٞم٥م اًمذي اًمثقب ذم يّمكم ويم٤من
 ([3/331) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

وج دم الصالة حؽؿ  احلرير َفرُّ

وج ذم اعمٖمرب يّمكم ويم٤من   صالشمف6 ىم٣م ومٚمام ،- اًمَ٘م٤ٌمء وهق - طمرير ُمـ وَمرُّ

 .شًمٚمٛمت٘ملم هذا يٜمٌٖمل ٓ: »ىم٤مل صمؿ أخ٘م٤مه، صمؿ ًمف، يم٤مًمٙم٤مره ؿمديداً  ٟمزقم٤مً  ٟمزقمف

 ([3/331) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 أعالم فقفا مخقصة دم الصالة حؽؿ

: ىم٤مل اٟمٍمف6 ومٚمام ٟمٔمرة، أقمالُمٝم٤م إمم ومٜمٔمر أقمالم، هل٤م  مَخِْٞمَّم٦مٍ  ذم صغم وىمد 

 آٟمٗم٤مً  أخٝمتٜمل وم٢مهن٤م ضمٝمؿ6 أيب  سم٠منٌَِْج٤مٟمَِٞم٦م وائتقين ضَمْٝمٍؿ، أيب إمم هذه سمخٛمٞمّمتل اذهٌقا »

 .شيٗمتٜمٜمل ومٙم٤مد اًمّمالة، ذم قَمَٚمِٛمٝم٤م إمم ٟمٔمرُت  وم٢مين: رواي٦م وذم» صاليت قمـ

 ([3/331) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]



٤مُس ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   630   اًمٚم

 بخامر تصيل ادرأة

 .شسمخاِمر إٓ طم٤مئض صالة اهلل ي٘مٌؾ ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص وىم٤مل  

: ىم٤مل ،شطم٤مو٧م إذا: يٕمٜمل اًم٤ٌمًمغ، اعمرأة: يٕمٜمل: »اًمؽمُمذي ىم٤مل 6شطم٤مئض: »ىمقًمف

ة أن: اًمٕمٚمؿ أهؾ قمٜمد قمٚمٞمف واًمٕمٛمؾ»  ؿمٕمره٤م ُمـ ورء ومّمَٚم٧م أدريم٧م، إذا اعمرأ

 ُمـ ورء اعمرأة صالة دمقز ٓ: ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل6 ىمقل وهق. صالهت٤م دمقز ٓ ُمٙمِمقف6

 ش.ُمٙمِمقف ضمًده٤م

 .ضم٤مئزة ومّمالهت٤م ُمٙمِمقوم٤ًم6 ىمدُمٞمٝم٤م فمٝمر يم٤من إن: ىمٞمؾ وىمد: اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل 
 .ـهاش. ووضمٝمٝم٤م يمٗمٞمٝم٤م إٓ قمقرة6 اعمرأة ويمؾش: »3/33ش »إم» ذم وىم٤مل: ىمٚم٧م

 ذم اعمرأة أتّمكم: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ؾم٠مخ٧م أهن٤م: ؾمٚمٛم٦م أم قمـ روي سمام ًمذًمؽ حيت٩م وىمد

 .شىمدُمٞمٝم٤م فمٝمقر يٖمٓمل ؾم٤مسمٖم٤ًم6 اًمدرع يم٤من إذا: »ىم٤مل إزار؟ قمٚمٞمٝم٤م وًمٞمس ومخ٤مر، درع
 .ُمرومققم٤مً  وٕمٞمػ طمدي٨م وًمٙمٜمف

ش 6/611» اًمٌٞمٝم٘مل وقمٜمف ،ش3/611» واحل٤ميمؿ ،ش3/310» داود أبق أظمرضمف

 سمـ زيد سمـ حمٛمد قمـ ديٜم٤مر سمـ اهلل قمٌد سمـ اًمرمحـ قمٌد صمٜم٤م: قمٛمر سمـ قمثامن ـمريؼ ُمـ

 .قمٜمٝم٤م أُمف قمـ ىُمٜمُٗمذ

 .اًمذهٌل وواوم٘مفش. اًمٌخ٤مري ذط قمغم صحٞمح: »احل٤ميمؿ وىم٤مل 

 سمـ وطمٗمص ُمي، سمـ وسمٙمر أنس، سمـ ُم٤مًمؽ احلدي٨م هذا روى: »داود أبق ىم٤مل 

 قمـ زيد سمـ حمٛمد قمـ إؾمح٤مق واسمـ ذئ٥م، أيب واسمـ ضمٕمٗمر، اسمـ وإؾمامقمٞمؾ همٞم٤مث،

 اهلل ريض ؾمٚمٛم٦م أم قمغم سمف ىمٍموا 6ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمٜمٝمؿ أطمد يذيمر مل. ؾمٚمٛم٦م أم قمـ أُمف

 .شقمٜمٝم٤م
 ذم يمام - خيٓمئ صدوق وهق هذا، اهلل قمٌد سمـ اًمرمحـ قمٌد سمرومٕمف شمٗمرد وم٘مد: ىمٚم٧م

 .-ش اًمت٘مري٥م»



 631 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٚم٤ٌمُس ذم اًمّمالة 

 رووه وهمػمه ُم٤مًمٙم٤مً  سم٠من احلؼ قمٌد وأقمٚمفش: »0/45ش »اًمتٚمخٞمص» ذم وىم٤مل 

 .شاًمّمقاب وهق. ُمقىمقوم٤مً 
 ([3/333) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 اجلقاز مع الـساء ثقاب دم الصالة عـ التـزه

 ش.حُلُِٗمٜم٤م ذم يّمكّم  ٓ يم٤من: »ُمرومققًم٤م قم٤مئِم٦م قمـ

 [:اإلمام قال]

 شم٤ٌمذ اًمتل اًمٜم٤ًمء صمٞم٤مب ذم اًمّمالة قمـ اًمتٜمزه ذقمٞم٦م قمغم يدل احلدي٨م إن

 أظمرى وٕطم٤مدي٨م إصؾ، ظمالف ٕنف اجلقاز6 قمدم قمغم يدل ٓ ًمٙمـ أضم٤ًمدهـ،

 ُمرطٍ  ذم صغم  ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل أن :قمٜمٝم٤م اهلل ريض ُمٞمٛمقٟم٦م يمحدي٨م اجلقاز، قمغم شمدل

 أمحد وروىش. 151ش »داود أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق سمٕمْمف، وقمٚمٞمٝم٤م ٟم٤ًمئف، ًمٌٕمض

 اًمثقب ذم يّمكم يم٤من :ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ صحٞمح سمًٜمدش 2/633»

 .ومٞمف جي٤مُمع اًمذي

 (.510/ 3/6) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الـائؿ بف يتغطك الذي الؾحاف دم الصالة جقاز

: » وم٘م٤مل أمحر ومرو قمٚمٞمف ُم٤مًمؽ سمـ أنس رأج٧م: ىم٤مل احلامين حمٛمد أبق راؿمد قمـ

 ش.ومٞمٝم٤م وٟمّمكم ٟمٚمًٌٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم حلٗمٜم٤م يم٤مٟم٧م

 [: اإلمام قال]

 ًمف ويِمٝمد. اًمٜم٤مئؿ سمف يتٖمٓمك اًمذي اًمٚمح٤مف ذم اًمّمالة ضمقاز احلدي٨م وذم

 ُمٜمف أزواضمف سمٕمض وقمغم ُمرط، وقمٚمٞمف يّمكم يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ومٞمٝم٤م اًمتل إطم٤مدي٨م

 خي٤مًمٗمٝم٤م وٓ ،ش150 - 151ش »داود أيب صحٞمح» ذم خمرج وسمٕمْمٝم٤م طم٤مئض، وهل
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 أو اًمقرع قمغم حمٛمقل ٕنف ُمالطمٗمٜم٤م ذم يّمكم ٓ يم٤منش: 156» ومٞمف قم٤مئِم٦م طمدي٨م

 أم أظمتف ؾم٠مل أنف قمٜمف اهلل ريض ُمٕم٤موي٦م حلدي٨م أذى ومٞمٝم٤م يٙمقن أن ظمِمٞم٦م آطمتٞم٤مط،

 ومٞمف؟ جي٤مُمٕمٝم٤م اًمذي اًمثقب ذم يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من هؾ: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل زوج طمٌٞم٦ٌم

 وإؾمٜم٤مده اًمؽمُمذي، إٓ اًمًٜمـ أصح٤مب أظمرضمفش. أذى ومٞمف ير مل إذا ٟمٕمؿ،: »وم٘م٤مًم٧م

 ش.151ش »داود أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق صحٞمح،

 (.251/ 2/3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 وصػتف الصامء اصتامل عـ الـفل

 يتٖمٓمك أن: وم٘م٤مل قمٚمٞمف قمٚمؼ صمؿ اًمّمامء، اؿمتامل قمـ اًمٜمٝمل طمدي٨م اإلُم٤مم أورد

 ومتٜمٙمِمػ ُمٜمٙمٌف قمغم ومٞمْمٕمف ضم٤مٟمٌٞمف أطمد ُمـ يرومٕمف صمؿ همػمه، قمٚمٞمف ًمٞمس واطمد سمثقب

 .قمقرشمف

 (.3331/ 2/6) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 اكؽشػت مـ وحؽؿ رشط، أم ركـ الصالة دم العقرة شس

 الصالة خارج عقرتف

ؾ أن ٟمريد ؿمٞمخٜم٤م، ي٤م اًمٕمقرة ٟٓمٙمِم٤مف سم٤مًمٜم٦ًٌم ؾم١مال، :مداخؾة  هق هؾ: ُٟمٗمّم 

 يم٤من أنف قمرف إٟم٤ًمن إذا: إول اًم١ًمال ُمثالً  ٟم٘مقل اًمتٗمّمٞمؾ هذا وذم ذط؟ أم ريمـ

ٌ ف، طمٞم٨م سمٕمد ومٞمام ذًمؽ ًمف شمٌلم اًمّمالة ظمالل قمقرشمف اٟمٙمِمٗم٧م أو اًمٕمقرة، ُمٙمِمقف  ُٟم

 سم٤مُٕمر ضم٤مهالً  يم٤من وإذا وىمتٝم٤م؟ ظم٤مرج ذم أو اًمّمالة وىم٧م ذم يم٤من إذا يٕمٞمده٤م هؾ

  ظمػماً؟ اهلل ضمزايمؿ اهلل ؿم٤مء إن ذًمؽ؟ ذم اًمتٗمّمٞمؾ ومام اًمٜمص، وسَمَٚمٖمف

 إذا ًمٙمـ صحٞمح٦م، صالشمف ؾمتٙمقن اًمقاىمع هبذا ضم٤مهالً  يم٤من إذا ـمٌٕم٤مً  :الشقخ

ٌْٓمؾ اًمٕمقرة اٟمٙمِم٤مف سم٠من احلٙمؿ، يٕمٚمؿ ٓ يم٤من إذا قمٗمقاً،.. يم٤من  أن ومٜمرضمق اًمّمالة شُم

 .قمٗمقاً  يٙمقن
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 ىمٛمّم٤من يٚمًٌقن اًمٜم٤مس سمٕمض ُمـ ٟمرى يمام ُمٜمف، وصدر يٕمٚمؿ يم٤من إذا أُم٤م 

 أن يٜمٌٖمل ومٝمذا قمقرشمف، ُمـ دسمره، ُمـ رء شمٜمٙمِمػ يًجد أو يريمع وطمٞمٜمام ىمّمػمة،

 .ُمتٝم٤مون ٕنف اًمّمالة6 سم٢مقم٤مدة ُي١ْمُمر

 اعم٠ًمخ٦م أن وم٤محل٘مٞم٘م٦م ذط؟ هق أم ومرض هق هؾ: اًم١ًمال وٛمـ ذم ضم٤مء ُم٤م أُم٤م

 ُمـ اًمٕمقرة ؾمؽم أن يرون وهمػمهؿ إرسمٕم٦م اعمذاه٥م وم٘مٝم٤مء.. واًمٗم٘مٝم٤مء ظمالف، ومٞمٝم٤م

 ظم٤من طمًـ وصديؼ يم٤مًمِمقيم٤مين: اعمت٠مظمريـ سمٕمض ًمٙمـ اًمّمالة، صح٦م ذوط

 :اصمٜملم ًمًٌٌلم إئٛم٦م ىمقل إمم أُْمَٞمؾ وىمٚمٌل سمنمط، وًمٞمس ومرض أنف يرون وهمػممه٤م

 اًمّمالة آداب وُمـ ظم٤مص يم٠منف اًمّمالة ذم اًمٕمقرة سمًؽم إُمر أن: األول السبب

 .خلّمقصٝم٤م هب٤م شمتٕمٚمؼ اًمتل

 وشمٍميحش سمخامر إٓ طم٤مئض صالة اهلل ي٘مٌؾ ٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف هٜم٤مك

 إمم إؿم٤مرة ومٞمف اًمرأس طم٤مهة شمّمح ٓ اعمرأة صالة سم٠من احلدي٨م هذا ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل

 أي وأن اًمرضم٤مل، ؿم٘م٤مئؼ اًمٜم٤ًمء أن ٟمٕمٚمؿ ٕنٜم٤م اًمٕمقرة6 ؾمؽم ومٞمٝم٤م ُيِمؽمط اًمّمالة أن

 .وسم٤مًمٕمٙمس اؾمُتْثٜمل، ُم٤م إٓ سم٤مًمٜم٤ًمء يتٕمٚمؼ ومٛمثٚمف سم٤مًمرضم٤مل يتٕمٚمؼ أو يّمح طمٙمؿ

 اًمٕمقرة وًمٞمس اًمرأس اعمٙم٤من هذا وسمٛمثؾ سم٤مًمٜم٤ًمء ظم٤مص طمٙمؿ ضم٤مء إذا يمذًمؽ 

 ؾمؽم أن إمم إؿمٕم٤مر ومٗمٞمفش سمخامر إٓ  طم٤مئض صالة اهلل ي٘مٌؾ ٓ: »ومٞم٘مقل اًمٙمؼمى

ة، سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٕمقرة ُمـ ضمزء هق اًمذي اًمرأس يمًؽم سمٕم٤مُم٦م، اًمٕمقرة  هذا يٜمدقمؿ صمؿ ًمٚمٛمرأ

 ُمـ قم٤مشم٘مٞمف قمغم وًمٞمس أطمديمؿ يّمٚملم ٓ: »اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم سمحدي٨م آؾمتٜم٤ٌمط

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل يم٤من وم٢مذا قمقرة، ًمٞمس اًمٕمٚمامء سم٤مشمٗم٤مق اًمرضمؾ ُمـ اًمٕم٤مشم٘م٤منش رء صمقسمف

 ي٠مُمره أن أومم سم٤مب ومٛمـ سمٕمقرة ًمٞمس ُم٤م رسمف ُمع  أدسم٤مً  صالشمف ذم يًؽم سم٠من اًمرضمؾ ي٠مُمر

 وًمٞمس ومرض اًمٕمقرة ؾمؽم سم٠من اًم٘مقل قمغم وم٘مط وم٤مٓىمتّم٤مر وًمذًمؽ قمقرة6 هق ُم٤م سمًؽم

 .آؾمتٜم٤ٌمط ذًمؽ وعمثؾ اًمٜمص هذا عمثؾ إمه٤مل ومٞمف سمنمط

 (  11: 11: 64/ 103/واًمٜمقر اهلدى)  
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 العقرة شس وجقب

 :وطمده٤م اًمٕمقرة ؾمؽم وضمقب

: شمٕم٤ممم وم٘مقًمف اًمٙمت٤مب أُم٤م واًمًٜم٦م سم٤مًمٙمت٤مب اًمّمالة ومروض ُمـ ومرض هل

ِجدٍ ▬ ًْ  .[13: إقمراف]♂ َي٤مسَمٜمِل آَدَم ظُمُذوا ِزيٜمَتَُٙمْؿ قِمٜمَْد يُمؾ  َُم

د  [ اجل٤مهٚمٞم٦م ذم] يم٤مٟمقا : قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل. اًمٜمزول ؾم٥ٌم سمدًمٞمؾ اًمٕمقرة ؾمؽم: واعمرا

ة يٓمقومقن ة ويم٤مٟم٧م سم٤مًمٚمٞمؾ واًمٜم٤ًمء سم٤مًمٜمٝم٤مر اًمرضم٤مل: قمرا  وهل سم٤مًمٌٞم٧م شمٓمقف] اعمرأ

 .يٕمػمين ُمـ: ومت٘مقل][ هٜم٤مك وُم٤م صدره٤م خترج[ ]قمري٤مٟم٦م

 ومال ُمٜمف سمدا وُم٤م... يمٚمف أو سمٕمْمف يٌدو اًمٞمقم: شم٘مقل[ و ومرضمٝم٤م قمغم دمٕمٚمف شمٓمقوم٤م

 .أطمٚمف

ِجدٍ : ▬اهلل وم٘م٤مل ًْ  ♂.ظُمُذوا ِزيٜمَتَُٙمْؿ قِمٜمَْد يُمؾ  َُم

 وقمٜمف واحل٤ميمؿش شمٗمًػمه» ذم ضمرير واسمـ واًمٜم٤ًمئل ُمًٚمؿ أظمرضمف احلدي٨م وهذا

 سمـ ؾمٕمٞمد قمـ اًمٌٓملم ُمًٚمؿ قمـ يمٝمٞمؾ سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ ؿمٕم٦ٌم قمـ ـمرق ُمـ اًمٌٞمٝم٘مل

 واًمٜم٤ًمئل عمًٚمؿ واًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمح٤ميمؿ إومم واًمزي٤مدة ضمرير ٓسمـ واًمًٞم٤مق. سمف قمٜمف ضمٌػم

 .أجْم٤مً  عمًٚمؿ واًمراسمٕم٦م رواي٦م ذم ًمٚمٌٞمٝم٘مل واًمراسمٕم٦م

ة سم٤مًمٌٞم٧م شمٓمقف اًمٕمرب يم٤مٟم٧م: أبٞمف قمـ قمروة سمـ هِم٤مم وىم٤مل  - احلٛمس إٓ قمرا

ة يٓمقومقن يم٤مٟمقا  - وًمدت وُم٤م ىمريش واحلٛمس  صمٞم٤مسم٤م احلٛمس شمٕمٓمٞمٝمؿ أن إٓ قمرا

 .اًمٜم٤ًمء واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل اًمرضم٤مل ومٞمٕمٓمل

 .ُمًٚمؿ أظمرضمف

َوإَِذا وَمَٕمُٚمقا وَم٤مطِمَِم٦ًم ىَم٤مًُمقا َوضَمْدَٟم٤م قَمَٚمٞمَْٝم٤م : ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف أجْم٤م ٟمزل هذا ـمقومٝمؿ وذم

 أَ 
ِ
♂ تَُ٘مقًُمقَن قَمغَم اهلل َُم٤م َٓ شَمْٕمَٚمُٛمقنَ آسَم٤مَءَٟم٤م َواّلِل َأَُمَرَٟم٤م هِب٤َم ىُمْؾ إَِن اهلل َٓ َي٠ْمُُمُر سم٤ِمًْمَٗمْحَِم٤مء

ة ـمقاومٝمؿ شمٕم٤ممم اهلل ومًٛمكش يمثػم اسمـ شمٗمًػم» ذم يمام جم٤مهد ىم٤مًمف. [64: إقمراف] : قمرا
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 يمام قم٤ٌمس اسمـ قمـ ُمِمٝمقر وهق اًم٘مرـمٌل ىم٤مل يمام اعمٗمنيـ أيمثر ىمقل وهق. وم٤مطمِم٦م

 ش.اعمجٛمقع» ذم

 ذم طمزم اسمـ ٟم٘مٚمف يمام اًمٕمٚمامء سملم قمٚمٞمف ُمتٗمؼ اًمٕمقرة ؾمؽم واعمراد وىمقًمٜم٤م هذا

 ش.اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ وأىمرهش اعمحغم»

 ُمٚمٙم٧م ُم٤م ُم٤م أو زوضمؽ ُمـ إٓ قمقرشمؽ اطمٗمظ: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ومٛمٜمٝم٤م اًمًٜم٦م وأُم٤م»

ة متِمقا  ٓ: »وىمقًمفش يٛمٞمٜمؽ  ش.قمرا

 ش.آهمت٤ًمل آداب» ذم خمرضم٤م سمتامُمف ؾمٌؼ إول احلدي٨م

 :ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض خمرُم٦م سمـ اعمًقر رواي٦م ُمـ هق اًمث٤مين واحلدي٨م

 مل احلجر وُمٕمل إزاري وم٤مٟمحؾ: ىم٤مل ظمٗمٞمػ إزار وقمكم صم٘مٞمؾ أمحٚمف سمحجر أىمٌٚم٧م

 صمقسمؽ إمم ارضمع: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل ُمقوٕمف إمم سمف سمٚمٖم٧م طمتك أوٕمف أن أؾمتٓمع

ة متِمقا  وٓ ومخذه  .ُمًٚمؿ أظمرضمفش. قمرا

 قمـ إُمقي ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك ـمريؼ ُمـ واًمٌٞمٝم٘مل داود وأبق طمزم اسمـ ـمري٘مف وُمـ

 .قمٜمف ؾمٝمؾ سمـ أُم٤مُم٦م أيب قمـ طمٙمٞمؿ سمـ قمثامن

 احلج٤مرة ُمٕمٝمؿ يٜم٘مؾ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر قمـ: اًم٤ٌمب وذم

 قمغم ومجٕمٚمتف إزارك طمٚمٚم٧م ًمق أظمل اسمـ ي٤م: قمٛمف اًمٕم٤ٌمس ًمف وم٘م٤مل إزاره وقمٚمٞمف ًمٚمٙمٕم٦ٌم

 سمٕمد رؤي ومام قمٚمٞمف ُمٖمِمٞم٤م ومً٘مط ُمٜمٙمٌٞمف قمغم ومجٕمٚمف ومحٚمف: ىم٤مل احلج٤مرة دون ُمٜمٙمٌٞمؽ

 .وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف. ملسو هيلع هللا ىلص قمري٤مٟم٤م ذًمؽ

 سمـ قمٛمرو صمٜم٤م: إؾمح٤مق سمـ زيمري٤م ـمريؼ ُمـ وأمحد واًمٌٞمٝم٘مل طمزم اسمـ ـمري٘مف وُمـ

 .قمٜمف ديٜم٤مر

 ديٜم٤مر سمـ قمٛمرو أظمؼمين: ىم٤مل ضمري٩م اسمـ قمـ وأمحد وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف صمؿ

 :سمٚمٗمظ ٟمحقه سمف

 ومِمد إزاري إزاري: »وم٘م٤مل ىم٤مم صمؿ اًمًامء إمم قمٞمٜم٤مه وـمٛمح٧م إرض إمم ومخر

 ش.إزاره قمٚمٞمف
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 .طمزم واسمـ اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف ويمذًمؽ

 :ىم٤مل اجل٤مهٚمٞم٦م ذم اًمٙمٕم٦ٌم سمٜم٤مء وذيمر اًمٓمٗمٞمؾ أيب طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف

 رىم٤مهب٤م قمغم ىمريش حتٛمٚمٝم٤م اًمقادي سمحج٤مرة يٌٜمقهن٤م وضمٕمٚمقا  ىمريش ومٝمدُمتٝم٤م

 ٟمٛمرة وقمٚمٞمف أضمٞم٤مد ُمـ طمج٤مرة حيٛمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومٌٞمٜم٤م ذراقم٤م قمنميـ اًمًامء ذم ومرومٕمقه٤م

 اًمٜمٛمرة صٖمر ُمـ قمقرشمف ومػمى قم٤مشم٘مف قمغم اًمٜمٛمرة يْمع ومذه٥م اًمٜمٛمرة قمٚمٞمف ومْم٤مىم٧م

 .ذًمؽ سمٕمد قمري٤مٟم٤م ير ومٚمؿ. قمقرشمؽ مخر حمٛمد ي٤م: ومٜمقدي

 .قمٜمف ظمثٞمؿ اسمـ قمـ ُمٕمٛمر أن٤م: اًمرزاق قمٌد صمٜم٤م: أمحد أظمرضمف هٙمذا

 .ُمًٚمؿ رضم٤مل يمٚمٝمؿ رضم٤مًمف صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 ـمري٘مف وُمـ. اًمرزاق قمٌد أظمرضمف: وىم٤مل ُمٓمقٓش اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ أورده وىمد

 .اًمذهٌل وواوم٘مف وصححفش اعمًتدرك» ذم وهق. واًمٓمؼماين احل٤ميمؿ

 اًمّمالة ذم اًمٕمقرة ؾمؽم وضمقب قمغم دًمٞمؾ ومٞمٝم٤م - أي٦م ويمذا - إطم٤مدي٨م وهذه

 :وظم٤مرضمٝم٤م

 ذم رؿمد اسمـ هذا آشمٗم٤مق ٟم٘مؾ وىمد قمٚمٞمف ومٛمتٗمؼ اًمّمالة ظم٤مرج ؾمؽمه٤م وضمقب أُم٤م

 .قمٚمٞمف اإلمج٤معش اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي وٟم٘مؾش اًمٌداي٦م»

 وهق ذًمؽ وضمقب قمغم وم٤مجلٛمٝمقر ومٞمف ومٛمختٚمػ اًمّمالة ذم ؾمؽمه٤م وضمقب وأُم٤م

 ش:اًمٌداي٦م» ذم ىم٤مل. طمزم واسمـ وداود واًمِم٤مومٕمل طمٜمٞمٗم٦م أيب ُمذه٥م

 ش.اًمّمالة ؾمٜمـ ُمـ أهن٤م ُم٤مًمؽ ُمذه٥م وفم٤مهر»

 وٕمٞمػ ُمذه٥م وهذاش اًم٘مرـمٌل شمٗمًػم» ذم يمام اًم٘م٤ميض إؾمامقمٞمؾ ذه٥م هذا وإمم

 .خيٗمك ٓ يمام سمذًمؽ أطمؼ واًمّمالة اًمٕمقرة سمًؽم اًمٍمحي٦م إواُمر شمٚمؽ شمرده

 ؾمؽم أن واشمٗم٘مقا : »اإلمج٤مع ُمراشم٥م ذم طمزم اسمـ ىمقل أن شمٕمٚمؿ ذيمرٟم٤م ومم٤م هذا

 آشمٗم٤مق ٟم٘مؾ سمّمقاب ًمٞمسش ومرض ًمف ًم٤ٌمؾمف ُم٤ٌمح صمقب قمغم ىمدر عمـ ومٞمٝم٤م اًمٕمقرة

 .هذا
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 صح٦م ذوط ُمـ ذـم٤م ذًمؽ ضمٕمٚمق اًمّمالة ذم وضمقهب٤م إمم ذهٌقا  اًمذيـ إن صمؿ

 :اًمٜمقوي ىم٤مل. قمٜمدهؿ سم٤مـمٚم٦م ومّمالشمف قم٤مري٤م صغم ومٛمـ اًمّمالة

 صغم وم٢من سمنمط وًمٞمس واضم٥م اًمٕمقرة ؾمؽم: ُم٤مًمؽ أصح٤مب سمٕمض وىم٤مل»

 ش.ؾمٝم٤م أو شمٕمٛمد ؾمقاء صالشمف صح٧م ُمِمٙمقومٝم٤م

 دًمٞمال شمتٓمٚم٥م اًمنمـمٞم٦م وم٢من ذط همػم واضم٥م ذًمؽ إن احلؼ هق وهذا: ىمٚم٧م

 اًمٜمقوي ذيمره ُم٤م إٓ مهللا دًمٞمؾ أي سم٤مًمنمـمٞم٦م ىم٤مل عمـ ٟمجد ومل إُمر جمرد قمغم زائدا

 صالة اهلل ي٘مٌؾ ٓ: »قم٤مئِم٦م سمحدي٨م اًمًؽم وضمقب صم٧ٌم أنف دًمٞمٚمٜم٤م: »ىم٤مل طمٞم٨م

ة اًمرضمؾ سملم ومرق وٓ: »ىم٤مل. وي٠ميتش.. سمخامر إٓ طم٤مئض  ش.سم٤مٓشمٗم٤مق واعمرأ

 وهق اًمرضم٤مل قمٚمٞمٝمـ ىم٤مس اًمٜمقوي ًمٙمـ سم٤مًمٜم٤ًمء ظم٤مص شمرى يمام احلدي٨م وهذا

 ٓ يمام اعمرأة وقمقرة اًمرضمؾ قمقرة سملم اًمقاوح اًمٗمرق ًمقضمقد آقمت٤ٌمر وم٤مؾمد ىمٞم٤مس

 .خيٗمك

 سمف اطمت٩م ُم٤م ذيمر أن سمٕمد وم٢مٟمفش اًمٜمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين اًمّمدد هذا ذم أضم٤مد وىمد

 سم٠من إدًم٦م هذه قمـ وجي٤مب: »ىم٤مل اًم٤ًمسم٘م٦م إطم٤مدي٨م ُمـ اًمنمـمٞم٦م إصم٤ٌمت ذم اجلٛمٝمقر

 شمّمٚمح ومال اعمنموط قمدم ذم قمدُمٝم٤م ي١مصمر اًمتل اًمنمـمٞم٦م وأُم٤م اًمقضمقب إوم٤مدة هم٤ميتٝم٤م

 ٟمٕمؿ إواُمر سمٛمجرد يث٧ٌم ٓ ذقمل ووٕمل طمٙمؿ اًمنمط ٕن قمٚمٞمٝم٤م هب٤م ًمالؾمتدٓل

 يّمٗمق ٓ ًمٙمـش قم٤مئِم٦م طمدي٨م يٕمٜمل» اًم٤ٌمب سمحدي٨م ًمٚمنمـمٞم٦م آؾمتدٓل يٛمٙمـ

 قمغم يدل اًم٘مٌقل ٟمٗمل أن ٟمٛمٜمع ٟمحـ: ي٘م٤مل أوٓ ٕنف يمدر ؿمقب قمـ سمذًمؽ آؾمتدٓل

وم٤م ي٠ميت وُمـ اخلٛمر ضمقومف ذم وُمـ أسمؼ صالة قمـ اًم٘مٌقل ٟمٗمك ىمد ٕنف اًمنمـمٞم٦م  قمرا

 .سم٤مإلمج٤مع اًمّمح٦م صمٌقت ُمع

 ُمـ أظمص وهق اعمرأة صالة ًمّمح٦م ذط اًمًؽم أن ذًمؽ هم٤مي٦م سم٠من: وصم٤مٟمٞم٤م

 شمٙمِمػ ذم ُم٤م وهق اًمٗم٤مرق ًمقضمقد هد يّمح ٓ سم٤مًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل وإحل٤مق اًمدقمقى

ة  .اًمرضمؾ قمقرة ذم يقضمد ٓ ُمٕمٜمك وهذا اًمٗمتٜم٦م ُمـ اعمرأ

 يم٤من: سمٚمٗمظ واًمٜم٤ًمئل داود وأيب اًمِمٞمخلم قمٜمد ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ سمحدي٨م: وصم٤مًمث٤م

 وي٘م٤مل اًمّمٌٞم٤من يمٝمٞمئ٦م أقمت٤مىمٝمؿ قمغم أزرهؿ قم٤مىمديـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمع يّمٚمقن اًمرضم٤مل
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 وٞمؼ ُمـ: داود أبق زاد. ضمٚمقؾم٤م اًمرضم٤مل شمًتقي طمتك رؤوؾمٙمـ شمرومٕمـ ٓ: ًمٚمٜم٤ًمء

 .ذـمٞمتف قمـ ومْمال اًمًؽم وضمقب قمدم قمغم يدل وهذا. إزر

 ومٙمٜم٧م ُمٗمتقىم٦م سمردة وقمكم أؤُمٝمؿ ومٙمٜم٧م: وومٞمف ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٛمرو سمحدي٨م: وراسمٕم٤م

ة وم٘م٤مًم٧م اؾمتل ظمرضم٧م: رواي٦م وذم قمٜمل شم٘مٚمّم٧م ؾمجدت إذا  أٓ: احلل ُمـ اُمرأ

 .واًمٜم٤ًمئل داود وأبق اًمٌخ٤مري أظمرضمف احلدي٨م... ىم٤مرئٙمؿ اؾم٧م قمٜم٤م شمٖمٓمقا 

 ي٘متيض ذط ٓ احل٤مٓت يم٤ًمئر وم٘مط واضم٥م اًمّمالة ذم اًمٕمقرة ؾمؽم أن وم٤محلؼ

 وم٘مٝمٞم٦م سمحج٩م ُمٓمٚمقهبؿ قمغم اًمنمـمٞم٦م سمٕمدم اًم٘م٤مئٚمقن اطمت٩م وىمد. اًمّمح٦م قمدم شمريمف

 اًمٜمٞم٦م، إمم وٓومت٘مر هب٤م ٓظمتص اًمّمالة ذم ذـم٤م اًمًؽم يم٤من ًمق: ىمقهلؿ ُمٜمٝم٤م واهٞم٦م

 سم٤مؾمت٘م٤ٌمل واًمث٤مين هب٤م، خيتص وٓ اًمّمالة ذم ذط ومٝمق سم٤مإليامن ُمٜم٘مقض وإول

 يّمكم وم٢مٟمف واًمتًٌٞمح اًم٘مراءة قمـ سم٤مًمٕمجز واًمث٤مًم٨م اًمٜمٞم٦م، إمم ُمٗمت٘مر همػم وم٢مٟمف اًم٘مٌٚم٦م

  .اهلل رمحف يمالُمف اٟمتٝمك. ؾم٤ميمت٤م

 ([.3/603) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 فؼط السقأتان هل الرجؾ مـ العقرة

 ش.اًم٤ًمسم٘م٦م إدًم٦م شمٜمّم٥م وقمٚمٞمٝمام وم٘مط اًمًقأت٤من اًمرضمؾ ُمـ[ اًمٕمقرة]و

 ٓسمـش اإلمج٤مع ُمراشم٥م» ذم يمام اًمٕمٚمامء سملم قمٚمٞمف ُمتٗمؼ اًمٕمقرة ُمـ اًمًقأتلم ويمقن

 :اعمجٛمقع ذم. طمزم

 ُمـ ُم٠مظمقذة قمٜمٝم٤م اًمٌٍم وًمٖمض فمٝمقره٤م ًم٘مٌح اًمٕمقرة ؾمٛمٞم٧م: اًمٚمٖم٦م أهؾ ىم٤مل»

 ش.اًم٘مٌٞمح٦م: اًمٕمقراء واًمٙمٚمٛم٦م اًمٕملم قمقر وُمٜمف واًم٘مٌح واًمٕمٞم٥م اًمٜم٘مص وهق اًمٕمقر

 ُمـ همػممه٤م وأُم٤م وم٘مط اًمًقأتلم ذم إٓ يتح٘مؼ ٓ اعمٕمٜمك هذا أن ومٞمف ؿمؽ ٓ ومم٤م

 ومٞمٝم٤م اظمتٚمػ وًمذًمؽ سمقوقح ومٞمٝم٤م اعمٕمٜمك هذا يتح٘مؼ ومال واًمريم٦ٌم واًمنة اًمٗمخذ

 .ي٠ميت ح٤م ذيمرٟم٤م ُم٤م واحلؼ اًمٕمٚمامء
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 شمٕمٛمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن اعمحرُم٦م اًمٕمقرة ُمـ ومٚمٞم٧ًم واًمنة واًمريم٦ٌم اًمٗمخذ وأُم٤م»

. يمِمٗمٝم٤م ح٤م حمرُم٦م قمقرة يم٤مٟم٧م وًمق اًمٜم٤مس ُمـ سمٛمحي ؿمتك ُمٜم٤مؾم٤ٌمت ذم يمِمٗمٝم٤م

 قمـ يم٤مؿمٗم٤م سمٞمتف ذم ُمْمٓمجٕم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م

 وهق ًمف وم٠مذن قمٛمر اؾمت٠مذن صمؿ احل٤مل شمٚمؽ قمغم وهق ًمف وم٠مذن سمٙمر أبق وم٤مؾمت٠مذن ومخذيف

 ومٚمام ومتحدث ومدظمؾ صمٞم٤مسمف يًقي ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومجٚمس قمثامن اؾمت٠مذن صمؿ ومتحدث يمذًمؽ

 وؾمقي٧م ومجٚم٧ًم قمثامن دظمؾ صمؿ دمٚمس ومٚمؿ سمٙمر أبق دظمؾ: قم٤مئِم٦م ًمف ىم٤مًم٧م ظمرج

 ش.اعمالئٙم٦م ُمٜمف شمًتحٞمل ممـ أؾمتحٞمل أٓ: »وم٘م٤مل صمٞم٤مسمؽ

 .صحٞمح طمدي٨م وهذا

 سمٖمٚمس اًمٖمداة صالة قمٜمده٤م ومّمٚمٞمٜم٤م ظمٞمؼم همزا  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن أنس وقمـ»

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ٟمٌل وم٠مضمرى ـمٚمح٦م أيب رديػ وأن٤م ـمٚمح٦م أبق وريم٥م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ٟمٌل ومريم٥م

 طمتك ومخذه قمـ اإلزار طمن صمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ٟمٌل ومخذ ًمتٛمس ريمٌتل وإن ظمٞمؼم زىم٤مق ذم

 ش.احلدي٨م.... ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومخذ سمٞم٤مض إمم ٕنٔمر إين

 .اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 رواي٦م وهق اًمٔم٤مهري٦م - وم٘مط اًمًقأت٤من اًمٕمقرة أن - اعم٠ًمخ٦م هذه إمم ذه٥م وىمد

 أصح٤مب قمـش ُمًٚمؿ ذح» ذم وذيمره اًمٜمقوي قمـش اًمٗمتح» ذم يمام وُم٤مًمؽ أمحد قمـ

 . ي٠ميت يمام اًمًٞمقـمل واظمت٤مره اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمـ اإلصٓمخري ؾمٕمٞمد أبق ىم٤مل وسمف. ُم٤مًمؽ

ش ٟم٠مظمذ وسمف ؾمٚمٞمامن وأيب اًمثقري وؾمٗمٞم٤من ذئ٥م أيب اسمـ ىمقل وهق: »طمزم اسمـ ىم٤مل

 ش.اًمًٚمػ مجٝمقر ىمقل وهق: »ىم٤مل

 ىمزح قمغم واىمٗم٤م اًمّمديؼ سمٙمر أب٤م رأج٧م: ىم٤مل احلقيرث سمـ ضمٌػم قمـ روى صمؿ

 .اٟمٙمِمػ ىمد ومخذه إمم ٕنٔمر وإين أصٌحقا  اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م: ي٘مقل

 أنس أتك: وم٘م٤مل اًمٞمامُم٦م يقم ومذيمر ُم٤مًمؽ سمـ أنس سمـ ُمقؾمك قمـ اًمٌخ٤مري ورواه

 احلٜمقط ُمـ يٕمٜمل - يتحٜمط وهق ومخذيف قمـ طمن وىمد اًمِمامس سمـ ىمٞمس سمـ صم٤مسم٧م إمم

 .ًمٚمٛمقت
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 احلًلم سمـ قمكم سمـ حمٛمد هق - ضمٕمٗمر أيب قمغم دظمٚم٧م: اًم٤ًمئ٥م سمـ قمٓم٤مء وىم٤مل

 .اخلؼم وذيمر.... ومخذيف قمـ يمِمػ وىمد حمٛمقم وهق - ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم سمـ

 فم٤مهر سم٤مٕول وآؾمتدٓل هذا أنس وطمدي٨م قم٤مئِم٦م طمدي٨م هل١مٓء احلج٦م وُمـ

 آؾمتدٓل ومقضمف أنس طمدي٨م وأُم٤م ىمّمدا ومخذيف قمـ يمِمػ اًمًالم قمٚمٞمف أنف ومٞمف ٕن

 أجْم٤م ذًمؽ ومٕمؾ أنف ُمٗم٤مده وم٢من. اإلزار طمن صمؿ: اًمٌخ٤مري رواي٦م قمغم أجْم٤م فم٤مهر سمف

 اإلزار أن فم٤مهرمه٤م وم٢من اإلزار واٟمحن: أظمريـ رواي٦م هذا قمغم خيرج أن إٓ قمٛمدا

 :احل٤مومظ ىم٤مل ًمٙمـ سمٜمٗمًف اٟمحن

 ذًمؽ قمغم اؾمتٛمراره ضمٝم٦م ُمـ سمٕمقرة ًمٞم٧ًم اًمٗمخذ أن قمغم آؾمتدٓل يٛمٙمـ»

 عمٙم٤من ذًمؽ قمغم ي٘مر مل قمقرة يم٤مٟم٧م ًمق ًمٙمـ ىمّمد همػم ُمـ وىمققمف ضم٤مز وإن ٕنف

 ومٞمف ًمٙمـ ممٙمٜم٤م ًمٙم٤من اعمخت٤مر ًمٖمػم اًمتنميع ًمٌٞم٤من وىمع ذًمؽ أن ومرض وًمق ملسو هيلع هللا ىلص قمّمٛمتف

 وؾمٞم٤مىمف اًمّمالة ذم اًمًٝمق ىمْمٞم٦م ذم يمام قم٘مٌف اًمٌٞم٤من طمٞمٜمئذ يتٕملم يم٤من أنف ضمٝم٦م ُمـ ٟمٔمر

ٟم٦م أيب قمٜمد  اؾمتٛمرار ذم فم٤مهر اًمٕمزيز قمٌد قمـ اًمقارث قمٌد ـمريؼ ُمـ واجلقزىمل قمقا

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ٟمٌل ومخذ ًمتٛمس ريمٌتل وإن ظمٞمؼم زىم٤مق ذم اهلل رؾمقل وم٠مضمرى: وًمٗمٔمف ذًمؽ

 احل٤مئؾ سمدون يم٤من اعمس أن هذا أنس ىمقل وفم٤مهر: »ىم٤ملش. ومخذيف سمٞم٤مض ٕرى وإين

 . (3)شجيقز ٓ احل٤مئؾ سمدون اًمٕمقرة وُمس

 قمز اهلل يمِمٗمٝم٤م ح٤م قمقرة يم٤مٟم٧م وًمق قمقرة ًمٞمس اًمٗمخذ أن ومّمح: »طمزم اسمـ وىم٤مل

 أراه٤م وٓ واًمرؾم٤مًم٦م اًمٜمٌقة طم٤مًم٦م ذم اًمٜم٤مس ُمـ اعمٕمّمقم اعمٓمٝمر ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقًمف قمـ وضمؾ

 وىمٌؾ اًمّم٤ٌم طم٤مل ذم اًمٕمقرة يمِمػ ُمـ قمّمٛمف ىمد شمٕم٤ممم وهق همػمه وٓ ُم٤مًمؽ اسمـ أنس

 ذًمؽ سمٕمد رئل ومام: ومٞمف اًمذي اعمت٘مدم ضم٤مسمر طمدي٨م ُمًٚمؿ ـمريؼ ُمـ روى صمؿش اًمٜمٌقة

 .قمري٤مٟم٤م

                                                           

: ي٘مقل عمـ دًمٞمؾ هذا: - هذا أنس ىمقل قمغم شمٕمٚمٞم٘م٤م - ش56/ 6» اًمٜم٤ًمئل قمغم طم٤مؿمٞمتف ذم اًمًٞمقـمل ىم٤مل وًمذا ( 3)

 [.ُمٜمف].اعمخت٤مر وهق. سمٕمقرة ًمٞمس اًمٗمخذ إن
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 اًمٗمخذ: »سمحدي٨م واطمتجقا  قمقرة اًمٗمخذ أن إمم واًمِم٤مومٕمل طمٜمٞمٗم٦م أبق وذه٥م

 اعمٙمِمقف يمقن سملم اًمؽمدد ُمـ ُمًٚمؿ رواي٦م ذم سمام قم٤مئِم٦م طمدي٨م قمـ وأضم٤مسمقا ش قمقرة

 ش:اعمجٛمقع» ذم وم٘م٤مل اًم٤ًمق أو اًمٗمخذ هق

 ش.اعمٙمِمقف ذم ُمِمٙمقك ٕنف سمٕمقرة ًمٞمس اًمٗمخذ أن قمغم ومٞمف دًٓم٦م ٓ»

 اًمٗمخذ هق اعمٙمِمقف سم٠من شم٘مٓمع اًم٘مّم٦م هذه ذم اًمرواي٤مت ؾم٤مئر أن سمٞمٜم٤م ىمد: ىمٚم٧م

 .قمٚمٞمٝم٤م ُمًٚمؿ رواي٦م محؾ ومٞمج٥م

 أن قمغم شم٠موًمٜم٤مه اًمٗمخذ سمٙمِمػ اجلزم صح ًمق: أصح٤مسمٜم٤م ىم٤مل: »اًمٜمقوي ىم٤مل صمؿ

د  طمج٦م وٓ هل٤م قمٛمقم ومال قملم ىمْمٞم٦م وٕهن٤م: ىم٤مًمقا  يمٚمٝم٤م ٓ صمٞم٤مسمف سمٕمض يمِمػ اعمرا

 ش.ومٞمٝم٤م

 أؾمقشمٜم٤م هق اًمذي ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمٜم٤م ُمـ هق اًمٕمٛمؾ ذًمؽ أن طمٞم٨م ُمـ ومٞمٝم٤م احلج٦م: ىمٚم٧م

َرؾُمقِل اهلل ًَمَ٘مْد يَم٤مَن ًَمُٙمْؿ ذِم  : ▬شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف اًمدًمٞمؾ اؾمتثٜم٤مه ُم٤م إٓ رء يمؾ ذم وىمدوشمٜم٤م

ٜم٦َمٌ  ًَ  آىمتداء دًمٞمؾ ومٞمٌ٘مك ي٠ميت يمام اًمتخّمٞمص دًمٞمؾ يّمح وٓ [63: إطمزاب]♂ ُأؾْمَقٌة طَم

 .اعمٓمٚمقب ومٞمث٧ٌم ُٕمتف ؿم٤مُمال قم٤مُم٤م اخلّمقص هذا ذم ملسو هيلع هللا ىلص سمف

 سم٠منف اًمتًٚمٞمؿ ومٞمف ٕن ومتٞمال يٖمٜمل ومال. صمٞم٤مسمف سمٕمض يمِمػ سم٠منف ذًمؽ شم٠مويؾ وأُم٤م

 يم٤من وإذا سمٕمْمٝم٤م، قمـ اًمٙمِمػ جيقز ومٙمٞمػ قمقرة يم٤من وم٢من ومخذه سمٕمض قمـ يمِمػ

 ُمذهٌف ظم٤مًمػ ومٝمق اًمٙمؾ دون اًمٌٕمض قمـ اًمٙمِمػ جيقز أنف ذًمؽ ُمـ اًمٜمقوي ُمراد

 اعمٜمٙمِمػ أيمثر ؾمقاء صالشمف شمّمح مل اعمّمكم قمقرة ُمـ رء اٟمٙمِمػ وم٢من: »ىم٤مل طمٞم٨م

ة اًمرضمؾ ذم هذا وؾمقاء ضمزء أدٟمك يم٤من وًمق ىمؾ أم  .إًمخ...ش واعمرأ

 دون اًمًالم قمٚمٞمف ومخذه قمـ سمٜمٗمًف اٟمٙمِمػ اإلزار سم٠من أنس طمدي٨م قمـ وأضم٤مسمقا 

 وضمٝم٦م ُمـ اًمٙمِمػ ضمقاز يٗمٞمد احلدي٨م ًمٙمـ. اٟمحن: ُمًٚمؿ رواي٦م شمٗمٞمده يمام ىمّمده

: أنس ىمقل ويمذًمؽ احل٤مومظ قمـ ؾمٌؼ يمام اًمٙمِمػ قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اؾمتٛمراره وهل أظمرى

 اًمٗمخذ إمم اًمٜمٔمر قمٜمدهؿ اعمحرم ُمـ يٙمـ مل أنف قمغم يدل. ومخذيف سمٞم٤مض ٕرى وإين

 وهق سمٕمقرة ًمٞمس أنف قمغم ومٞمدل يمذًمؽ إُمر وإذ قمٜمف اهلل ريض أنس إًمٞمف ٟمٔمر ح٤م وإٓ

 .اعمٓمٚمقب



٤مُس ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   642   اًمٚم

 .اًمتح٘مٞمؼ قمٜمد وارد همػم احلديثلم قمغم أوردوه ُم٤م يمؾ أن ذيمرٟم٤م سمام ومث٧ٌم

 قمغم اًمدًٓم٦م ذم دوهنام ًمٙمٜمٝم٤م اًم٤ٌمب ذم أظمرى أطم٤مدي٨م ضم٤مءت ىمد أنف قمغم

 رضب اًمّم٤مُم٧م سمـ اهلل قمٌد إن: ىم٤مل اًمؼماء اًمٕم٤مًمٞم٦م أيب طمدي٨م ومٛمٜمٝم٤م اعمٓمٚمقب

 ؾم٠مخ٧م إين: وىم٤مل ومخذك رضب يمام ومخذي وميب ذر أب٤م ؾم٠مخ٧م إين: وىم٤مل ومخذي

 اًمّمالة صؾ: »وىم٤مل ومخذك رضب يمام ومخذي وميب ؾم٠مختٜمل يمام ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 ش.أصكم ومال صٚمٞم٧م ىمد إين: شم٘مؾ وٓ ومّمؾ ُمٕمٝمؿ اًمّمالة أدريمتؽ وم٢من ًمقىمتٝم٤م

 يم٤مٟم٧م ومٚمق: وىم٤مل طمزم اسمـ وقمٜمف وُمًٚمؿش اعمٗمرد إدب» ذم اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 يم٤مٟم٧م وًمق اعم٘مدؾم٦م سمٞمده اصال ذر أيب ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمًٝم٤م ح٤م قمقرة اًمٗمخذ

 وأيب اًمّم٤مُم٧م سمـ اهلل قمٌد ويمذًمؽ سمٞمده قمٚمٞمٝم٤م رضب ح٤م قمقرة ذر أيب قمٜمد اًمٗمخذ

 وٓ اًمثٞم٤مب قمغم إٟم٤ًمن ذيمر قمغم سمٞمده ييب أن ُمًٚمؿ يًتحؾ وُم٤م - يمذا - اًمٕم٤مًمٞم٦م

ة سمدن وٓ اًمثٞم٤مب قمغم اإلٟم٤ًمن دسمر طمٚم٘م٦م قمغم  ُمٜمع وىمد اًمٌت٦م اًمثٞم٤مب قمغم أضمٜمٌٞم٦م اُمرأ

 اًم٘مدم سم٤ٌمـمـ اًمثٞم٤مب قمغم اإلًمٞمتلم رضب وهل اًمٙمًٕم٦م ُمـ اًم٘مقد ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 ش.ُمٜمتٜم٦م وم٢مهن٤م دقمقه٤م: »وىم٤مل

َتِقي : ▬قمٚمٞمف أُمغم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن صم٤مسم٧م سمـ زيد طمدي٨م وُمٜمٝم٤م ًْ َٓ َي

ـَ اعْم١ُْمُِمٜملَِم   أم اسمـ ومج٤مءه: ىم٤مل [51: اًمٜم٤ًمء]♂ َواعْمَُج٤مِهُدوَن ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهللاًْمَ٘م٤مقِمُدوَن ُِم

 ويم٤من - جل٤مهدت اجلٝم٤مد أؾمتٓمٞمع ًمق اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل قمكم يٛمٚمٝم٤م وهق ُمٙمتقم

 ومخذي قمغم وومخذه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمغم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل وم٠منزل - أقمٛمك رضمال

هَمػْمُ  : ▬وضمؾ قمز اهلل وم٠منزل قمٜمف هي صمؿ ومخذي شمرض أن ظمٗم٧م طمتك قمكم ومث٘مٚم٧م

رِ   ♂.ُأْوزِم اًمَيَ

 ص٤مًمح قمـ وأمحدش صحٞمح طمًـ: »وىم٤مل واًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئل اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 .قمٜمف احلٙمؿ سمـ ُمروان قمـ ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ صمٜمل: ىم٤مل ؿمٝم٤مب اسمـ قمـ يمٞم٤ًمن سمـ

 قمٌد: ؿمٝم٤مب اسمـ قمـ وشم٤مسمٕمف ص٤مًمح قمـش اعمِمٙمؾ» ذم اًمٓمح٤موي رواه ويمذا

 .إؾمح٤مق سمـ اًمرمحـ

 ش.اًمٗمتح» ذم يمام واًمٓمؼمي اًمٜم٤ًمئل أظمرضمف
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 صم٤مسم٧م سمـ زيد قمـ ذؤي٥م سمـ ىمٌٞمْم٦م قمـ اًمزهري قمـ: وم٘م٤مل ُمٕمٛمر وظم٤مًمٗمٝمام

 .أمحد أظمرضمف

 .أقمٚمؿ واهلل. إؾمٜم٤مدان ومٞمف ًمف اًمزهري وًمٕمؾ

 وصححف واحل٤ميمؿ واًمٓمح٤موي داود أبق رواه. قمٜمف أظمرى ـمريؼ وًمٚمحدي٨م

 قمـ زيد سمـ ظم٤مرضم٦م قمـ أبٞمف قمـ اًمزٟم٤مد أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ وأمحد اًمذهٌل وواوم٘مف

 .سمف صم٤مسم٧م سمـ زيد

 طمدي٨م ومٞمف قمٚمؼ يمام اًمٗمخذ ذم يذيمر ُم٤م سم٤مب ذم احلدي٨م هذا اًمٌخ٤مري قمٚمؼ وىمد

 حمٛمد اًمِمٞمخ ىم٤مل وًمذًمؽ سمٕمقرة ًمٞمس اًمٗمخذ أن إمم سمذًمؽ ُمِمػما  اًمذيمر اًم٤ًمسمؼ أنس

 قمٜمف اهلل ريض اعمّمٜمػ صٜمٞمع ُمـ ئمٝمر واًمذيش: »اًم٤ٌمري ومٞمض» ذم اًمٙمِمٛمػمي أنقر

 ش.آطمتٞم٤مط قمغم احلٜمٗمٞم٦م إًمٞمف ذه٥م ُم٤م ومحؾ قمٜمف اهلل ريض ُم٤مًمؽ ُمذه٥م إمم ُم٤مل أنف

 ذم اًمٌخ٤مري وٕمٗمف إمم أؿم٤مر وٕمٞمػ ومحدي٨مش. قمقرة اًمٗمخذ: »طمدي٨م وأُم٤م

: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ضمحش سمـ وحمٛمد وضمرهد قم٤ٌمس اسمـ قمـ ويذيمر: وم٘م٤ملش صحٞمحف»

 ش.قمقرة اًمٗمخذ»

 ٓ أنف ُمـ اًم٘م٤مرئ ًمٞمتح٘مؼ احلدي٨م هذا قمٚمؾ قمغم سمتقؾمع ٟمتٙمٚمؿ أن ُمـ هٜم٤م وٓسمد

 ومّمؾ صمؿ] ومٜم٘مقل سمٕمقرة ًمٞمس اًمٗمخذ سم٠من اعمٗمٞمدة إطم٤مدي٨م شمٚمؽ ُمٕم٤مرو٦م قمغم ي٘مقى

 [.إصؾ ذم ومراضمٕمف وٕمٗمف قمغم اًمٙمالم اإلُم٤مم

 ىمد ُم٤مء ومٞمف ُمٙم٤من ذم ىم٤مقمدا يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ُمقؾمك أيب وقمـ[: »اإلُم٤مم ىم٤مل صمؿ]

 ش.همٓم٤مه٤م قمثامن دظمؾ ومٚمام ريمٌتٞمف أو ريمٌتٞمف قمـ يمِمػ

 .اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 [.إصؾ ذم اٟمٔمره٤م] أظمرى أطم٤مدي٨م اًم٤ٌمب وذم

 :ُٕمريـ وذًمؽ سمٕمقرة ًمٞم٧ًم اًمريم٦ٌم أن: إطم٤مدي٨م هذه وذم[: اإلُم٤مم ىم٤مل صمؿ]

 .رضورة سمدون يمِمٗمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن: إول



٤مُس ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   644   اًمٚم

 ٕن يتؿ ٓ سمٕمقرة ًمٞم٧ًم اًمريم٦ٌم أن سم٤محلدي٨م آطمتج٤مج إن: »اًمِمقيم٤مين وىمقل

 وإن قمقرة سم٠مهن٤م ُمِمٕمر قمثامن ُمـ شمٖمٓمٞمتٝم٤م وأجْم٤م اح٤مء ذم اًمدظمقل ًمٕمذر يم٤من اًمٙمِمػ

 .ُمردودش آطمتامل إُمر ومٖم٤مي٦م ذًمؽ سمٖمػم اًمتٖمٓمٞم٦م شمٕمٚمٞمؾ أُمٙمـ

 ُمٙم٤من ذم ىم٤مقمدا يم٤من واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أنف قمغم يٜمص احلدي٨م ومألن: أوٓ أُم٤م

 اح٤مء ذم رضمٚمٞمف ُمدًمٞم٤م ضم٤مًم٤ًم يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف ُمٕمٜم٤مه وهذا. ريمٌتٞمف قمـ ومٙمِمػ ُم٤مء ومٞمف

 يم٤من أخٞمس اًمٕمقرة ُمـ يم٤مٟمت٤م ًمق ومٞمام اًمريمٌتلم قمـ اًمٙمِمػ ذم قمذر وم٠مي وقمٚمٞمف

 اًمٕمقرة؟ قمـ اًمٙمِمػ دون اًم٤ًمىملم سم٢مدٓء يٙمتٗمل أن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٤مؾمتٓم٤مقم٦م

 ـمريؼ ُمـ احلدي٨م أظمرج أمحد اإلُم٤مم أن إًمٞمف ذه٧ٌم اًمذي اعمٕمٜمك قمغم ويدًمؽ

: أي» اًمٌئر ىمػ قمغم سم٤معمديٜم٦م طم٤مئط ذم يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن: ُمقؾمك أيب قمـ أظمرى

 .احلدي٨م... سمٙمر أبق اًم٤ٌمب ومدق رضمٚمٞمف ُمدًمٞم٤مش طمقهل٤م دمٕمؾ اًمتل اًمديم٦م

 ؾم٤مىمٞمف قمـ ويمِمػ ىمٗمٝم٤م وشمقؾمط: سمٚمٗمظ صم٤مًمث٦م ـمريؼ ُمـ ٟمحقه ُمًٚمؿ ورواه

 .اًمٌئر ذم ودٓمه٤م

 اًمريم٦ٌم قمـ سم٤مًمٙمِمػ اعمٍمح اًمٌخ٤مري رواي٦م وسملم اًمرواي٦م هذه سملم شمٕم٤مرض وٓ

 رواي٦م سملم شمٕم٤مرض ٓ أنف يمام اشمٗم٤مىم٤م ُم٘مٌقًم٦م وهل صم٘م٦م ُمـ اًمزي٤مدة شمتْمٛمـ ٕهن٤م

 ًمٚم٥ًٌم اًمٗمخذ قمـ سم٤مًمٙمِمػ اعمٍمطم٦م وهمػمه٤م قم٤مئِم٦م رواي٦م وسملم هذه اًمٌخ٤مري

 .إؿمٙم٤مل ومال ُمتٕمددة يم٤مٟم٧م إذا وأُم٤م واطمدة اًم٘مّم٦م أن اقمت٤ٌمر قمغم وهذا ٟمٗمًف

 اهلل ريض سمف ظم٤مص٦م ملسو هيلع هللا ىلص ُمٜمف ُمٕم٤مُمٚم٦م هل إٟمام قمثامن قمـ شمٖمٓمٞمتٝم٤م ومألن: صم٤مٟمٞم٤م وأُم٤م

 إٟمام أنف قمغم ُمٓمٚم٘م٤م يدل ٓ وذًمؽ ؾمٌؼ يمام ومخذيف ُمٜمف ملسو هيلع هللا ىلص همٓمك يمام طمٞم٤مئف ًمِمدة قمٜمف

 يمام قمثامن همػم أُم٤مم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف يمِمٗمٝم٤م وىمد ذًمؽ يمٞمػ قمقرة ٕهن٤م همٓم٤مه٤م

 وم٢مٟمف هذا ُمقؾمك أيب طمدي٨م ُمـ اًمٔم٤مهر هق ويمام وهمػمه٤م قم٤مئِم٦م طمدي٨م سيح هق

 همٓم٤مه٤م يمام ُمقؾمك أيب ُمـ يٖمٓمٝم٤م مل اًمًالم قمٚمٞمف أنف أقمٜمل قمٞم٤من ؿم٤مهد اًم٘مّم٦م يروي

 .اًمِمقيم٤مين يمالم قمغم اًمتٕم٘مٞم٥م ُمـ فمٝمر ُم٤م هذا. قمثامن ُمـ

 إُمر هق سمٕمقرة ًمٞم٧ًم اًمريم٦ٌم أن قمغم وم٤مًمدًمٞمؾ صحٞمح يمالُمف أن اومؽموٜم٤م وًمق

 قمٚمٞمف سمحيشمف زرارة سمـ قمٛمرو ويمذًمؽ ريمٌتٞمف قمـ سمٙمر أيب يمِمػ وهق: اًمث٤مين
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 ضمرهد قمغم أنٙمر يمام ملسو هيلع هللا ىلص ذًمؽ ٕنٙمر قمقرة يم٤من وًمق قمٚمٞمٝمام يٜمٙمر ومل اًمًالم

 اًمٗمخذ وم٢من ومخذك همط: »ملسو هيلع هللا ىلص: وم٘م٤مل ومخذه اٟمٙمِمػ وىمد قمٚمٞمف ُمر طملم إؾمٚمٛمل

 قمٚمٞمف ؾمٙمقشمف ومدل ُمٗمّمال ذًمؽ سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام يّمح ومل احلدي٨م صح ًمقش قمقرة

 أيب طمدي٨م ذح ذم احل٤مومظ ىم٤مل وًمذًمؽ سمٕمقرة ًمٞم٧ًم اًمريم٦ٌم أن ذًمؽ قمغم اًمًالم

 ش.قمقرة ًمٞم٧ًم اًمريم٦ٌم أن وومٞمف: »اًمدرداء

. ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ريم٦ٌم إمم اًمٜمٔمر صٕمد قمٜمف اهلل ريض محزة أن وهق: صم٤مًم٨م دًمٞمؾ وهٜم٤مك

 أـمٚمؼ ح٤م قمقرة يم٤مٟم٧م وًمق ريمٌتف إمم همػمه ٟمٔمر - اًمًالم قمٚمٞمف يمِمٗمف قمـ قمالوة - ومٗمٞمف

 .ي٠ميت ُم٤م قمغم اًمنة ذم ُمثٚمف طمزم اسمـ ىم٤مل يمام إًمٞمٝم٤م اًمٜمٔمر قمغم همػمه وٓ محزة

 ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل وهبذا سمٕمقرة ًمٞم٧ًم اًمريم٦ٌم أن قمغم ىم٤مئٛم٦م هذه أن وم٤محلؼ

 أبق وىم٤مل أمحد قمـ ورواي٦م وـم٤مئٗم٦م ُم٤مًمؽ ىم٤مل وسمف ُمذهٌٜم٤م ُمـ اعمِمٝمقر وهق: »اًمٜمقوي

 ش.قمقرة إهن٤م: وقمٓم٤مء طمٜمٞمٗم٦م

 .اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ًمتٚمؽ خم٤مًمػ وٕمٞمػ ىمقل وهذا

 صمٜم٤م: ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ قمكم صمٜم٤م: ىم٤ملش اعمِمٙمؾ» ذم أظمرضمف سمام اًمٓمح٤موي قم٤مروٝم٤م وىمد

 ؾمٛمٕم٧م: اهلجٞمٛمل متٞمٛم٦م أيب قمـ إثرم طمٙمٞمؿ قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ مح٤مد صمٜم٤م: ه٤مرون سمـ يزيد

 :ي٘مقل إؿمٕمري ُمقؾمك أب٤م

 أقمرومـ ٓ ريمٌتٝم٤م ُمـ وأؾمٗمؾ ههت٤م ومقق ُم٤م إٓ ضم٤مري٦م ُمـ ٟمٔمر أطمدا أقمرومـ ٓ

 .قم٤مىمٌتف إٓ ومٕمٚمف أطمدا

 اًمتل إطم٤مدي٨م احلدي٨م هبذا يْم٤مد أن ذيمرٟم٤م ىمد سمام ومج٤مز: »ضمٕمٗمر أبق ىم٤مل

 ش.ًمف اعمخ٤مًمٗم٦م ىمٌٚمف ذيمرٟم٤مه٤م

: ىمقًمف وهق احلدي٨م هلذا سمف ىمدم اًمذي يمالُمف إممش ذيمرٟم٤م ىمد سمام: »سم٘مقًمف وأؿم٤مر

 عمـ سمققمٞمد ظمٚمٓمف ىمد يمالم يمالُمف ُمـ قمٜمف روي ىمد إؿمٕمري ُمقؾمك أب٤م ووضمدٟم٤م»

 ىمد مم٤م سم٤مًمرأي ىمٞمؾ ىمد ومٞمام يٙمقن ٓ اًمققمٞمد ٕن رأج٤م ىم٤مًمف يٙمقن أن جيقز ٓ ممـ ظم٤مًمٗمف

 ش.اعمٕمٜمك هذا ظم٤مًمػ ىمد ُم٤م سمخالف ي٘مقل أن ىم٤مئٚمف ًمٖمػم جيقز
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 ومٞمف ح٤م اعمرومقع طمٙمؿ ومٚمف ُمقىمقوم٤م يم٤من وإن احلدي٨م أن يزقمؿ وم٢مٟمف شمرى يمام وهذا

 سمؾ إطمٙم٤مم ذم ٓزم همػم وهذا. اعمجرد سم٤مًمرأي - سمزقمٛمف - ي٘م٤مل ٓ اًمذي اًمققمٞمد ُمـ

 ومٞمف يٙمقن أن حيتٛمؾ ىمد يم٤من وإن سم٤مضمتٝم٤مده اعمرء إًمٞمف وصؾ أُمر قمغم اًمققمٞمد جيقز

 .خمٓمئ٤م

 :ُٕمقر يّمح ٓ قمقرة اًمريم٦ٌم أن قمغم احلدي٨م هبذا وم٤مٓطمتج٤مج وسم٤مجلٛمٚم٦م

 .ُمقىمقف أنف: أوال

 .ُمٜمف أصح هق ح٤م ُمٕم٤مرض أنف: ثاكقا

 قمغم إُم٦م قمقرة ذم اظمتٚمٗمقا  وىمد. اًمدقمقة ُمـ أظمص ومٝمق إُم٦م ذم وارد أنف: ثالثا

 .سمٞمٜمٝمام ومرق ٓ يم٤محلرة أهن٤م دًمٞمال أصحٝم٤م ذيمره٤م ي٠ميت رسمام يمثػمة أىمقال

 اًمريم٦ٌم أن ذم إُم٦م قمغم وهمػمه احلر اًمرضمؾ ىمٞم٤مس ذم هذا اًمٓمح٤موي صٜمٞمع وإن

 ُمٙمِمقف صالة سمٓمالن ذم اعمرأة قمغم أجْم٤م اًمرضمؾ اًمٜمقوي ىمٞم٤مس مت٤مُم٤م يِمٌف قمقرة

 .يمٗم٤مي٦م ومٞمف سمام قمٚمٞمف اًمرد ؾمٌؼ وىمد اًمٕمقرة،

 ح٤م ُمقؾمك أيب طمدي٨م قمغم اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ وهمػمهش اهلداي٦م» ص٤مطم٥م يٕمرج مل وًمٕمٚمف

 صح ًمق وهذاش. قمقرة اًمريم٦ٌم: »سمحدي٨م اطمتجقا  وإٟمام ذيمرٟم٤م اًمتل إُمقر ُمـ ومٞمف

 قمغم دًمؾ صمؿ. ]وٕمٗمف قمغم ُمتٗمؼ هق سمؾ يّمح ٓ وًمٙمٜمف هلؿ واوح٤م دًمٞمال ًمٙم٤من

 [.وٕمٗمف

 إمم محزة ومٜمٔمر: ومٞمف ي٘مقل ًمف طمدي٨م ذم قمٜمف اهلل ريض ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم وقمـ» -

... هشمف إمم ومٜمٔمر اًمٜمٔمر صٕمد صمؿ ريمٌتٞمف إمم ومٜمٔمر اًمٜمٔمر صٕمد صمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 ش.احلدي٨م

 :[ىم٤مل صمؿ سمتامُمف ًمٗمٔمف اإلُم٤مم ؾم٤مق صمؿ. ]وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 يمِمٗمٝم٤م اًمرؾمقل ٕن ذًمؽ سمٕمقرة ًمٞم٧ًم اًمنة أن قمغم اًمدًٓم٦م واوح واحلدي٨م

 وٓ محزة اهلل أـمٚمؼ ح٤م قمقرة اًمنة يم٤مٟم٧م ومٚمق: »طمزم اسمـ ىم٤مل. إًمٞمٝم٤م ٟمٔمره همػمه وٕن

 ش.إًمٞمٝم٤م اًمٜمٔمر قمغم همػمه
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 ُمـ اعمِمٝمقر وهق واًمِم٤مومٕمل طمٜمٞمٗم٦م أبق: سمٕمقرة ًمٞم٧ًم اًمنة أن إمم ذه٥م وىمد

 .ٟمٔمر وومٞمف. ذًمؽ قمغم اإلمج٤مع سمٕمْمٝمؿ طمٙمك وىمد. أصح٤مسمف ُمذه٥م

 [.إصؾ ذم شمراضمع] أظمرى أطم٤مدي٨م اًم٤ٌمب وذم

 ([.3/610) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 شس عذ زائدا قدًرا يتخذ أن الصالة دم ادصيل عذ يـبغل

 العقرة

: شمٕم٤ممم ىمقًمف ًمٕمٛمقم اًمٕمقرة ؾمؽم قمغم زائد ىمدر اًمّمالة ذم ًمف يٜمٌٖمل أنف همػم

ِجدٍ ▬ ًْ  ♂.ظُمُذوا ِزيٜمَتَُٙمْؿ قِمٜمَْد يُمؾ  َُم

 ش: 60/ 0» آظمتٞم٤مرات ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل

 قمٜمد زيٜمتٙمؿ ظمذوا» وم٘م٤مل اًمّمالة ذم اًمٕمقرة ؾمؽم قمغم زائد سم٘مدر أُمر شمٕم٤ممم واهلل»

 أن ًمف يٜمٌٖمل اًمٕمٌد سم٠من إيذاٟم٤م اًمٕمقرة سمًؽم ٓ اًمزيٜم٦م سم٤مؾمؿ إُمر ومٕمٚمؼش ُمًجد يمؾ

 ش.اًمّمالة ذم وأمجٚمٝم٤م صمٞم٤مسمف أزيـ يٚمٌس

 :اعمذيمقرة أي٦م شمٗمًػم ذم يمثػم اسمـ احل٤مومظ شمٚمٛمٞمذه ىم٤مل

 وٓ اًمّمالة قمٜمد اًمتجٛمؾ يًتح٥م اًمًٜم٦م ُمـ ُمٕمٜم٤مه٤م ذم ورد وُم٤م أي٦م وهلذه»

. ذًمؽ مت٤مم ُمـ ٕنف واًمًقاك اًمزيٜم٦م ُمـ ٕنف واًمٓمٞم٥م اًمٕمٞمد ويقم اجلٛمٕم٦م يقم ؾمٞمام

 اًمثٞم٤مب ُمـ سم٤مًمٌٞم٤مض إُمر ذم اًمقارد احلدي٨م ذيمر صمؿ. اًمٌٞم٤مض اًمٚم٤ٌمس أومْمؾ وُمـ

 ؾمػميـ سمـ حمٛمد قمـ ىمت٤مدة قمـ صحٞمح سمًٜمد اًمٓمؼماين وروى: »ىم٤مل صمؿش ي٠ميت وًمٕمٚمف

 .متٞماًم  أن

 ش.ومٞمف يّمكم ويم٤من سم٠مخػ رداء اؿمؽمى اًمداري

ويؾ ذم اًمرضمؾ يّمكم أن ومٜمٝمك وسمٞمٜمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ذًمؽ أيمد وىمد»  قمٚمٞمف وًمٞمس ها

 ش.رداء
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 أيب قمـ اًمٌٞمٝم٘مل وقمٜمف واحل٤ميمؿ واًمٓمح٤موي داود أبق أظمرضمف احلدي٨م وهذا

 :ىم٤مل أبٞمف قمـ سمريدة سمـ اهلل قمٌد قمـ اعمٜمٞم٥م

 يّمكم أن وهنك سمف يتقؿمح ٓ حل٤مف ذم اًمرضمؾ يّمكم أن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هنك»

ويؾ ذم اًمرضمؾ  .إًمخ...ش ها

 .طمًـ إؾمٜم٤مد وهذا

 قم٤مشم٘مٞمف قمغم اإلٟم٤ًمن يْمٕمف اًمذي اًمؼمد أو اًمثقب هقش: »اًمٜمٝم٤مي٦م» ذم ىم٤ملش: اًمرداء»

 ش.صمٞم٤مسمف ومقق يمتٗمٞمف وسملم

 ش.واجل٦ٌم يم٤مًمٕم٤ٌمءة اًمثٞم٤مب ومقق يٚمٌس ُم٤م: اًمرداءش: »اعمٜمجد» وذم

 أطمديمؿ صغم إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل يمام سمف اح٠مُمقر اًمتزيـ شمرك ُمـ ومٞمف ح٤م وذًمؽ»

 ش.احلدي٨م...ش ًمف يتزيـ أن أطمؼ اهلل وم٢من صمقسمٞمف ومٚمٞمٚمٌس

 ذم أطمديمؿ يِمتٛمؾ وٓ صغم إذا ومٚمٞمتزر صمقسم٤من ًمف يٙمـ مل وم٢من: »احلدي٨م ومت٤مم

 ش.اًمٞمٝمقد اؿمتامل صالشمف

  [.صحٞمح وإؾمٜم٤مده] قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ وهق

 ([.3/640) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 لؾرجؾ العقرة حدود

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 اًمّمالة ذوط وُمـ 

 خيت٤مر أن هذا ذم وًمٚمٜم٤مفمر: »اًمٗمري٘ملم أدًم٦م ؾم٤مق أن سمٕمد اًمٕمقرة ؾمؽم سمح٨م ذم ىمقًمف

 ...ش.أُمٙمـ ُم٤م ريمٌتف إمم هشمف سملم ُم٤م اعمّمكم يًؽم أن إطمقط يم٤من وإن اًمرأجلم أي

 :ومٞمٝم٤م اًم٘مقل حترير ُمـ سمد ٓ أُمقر ومٞمف: ىمٚم٧م



 651 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٚم٤ٌمُس ذم اًمّمالة 

 وًمٞمس اًمقرع سم٤مب ُمـ هق وإٟمام اًمقاضم٥م سم٤مُٕمر ًمٞمس سم٤مٕطمقط إظمذ أن: إول

 .خيٗمك ٓ يمام ورقم٤م يٙمرن أن يرهم٥م ُمٙمٚمػ يمؾ

 ظم٤مرج إطمقط ُمـ ًمٞمس ذًمؽ أن ومٛمٗمٝمقُمف سم٤مًمّمالة ذًمؽ ىمٞمد اعم١مًمػ أن: اًمث٤مين

 .سمٞم٤مٟمف ؾمٞم٠ميت ُم٤م وومٞمف اًمّمالة

 قمٚمؿ ىمقاقمد قمغم ىم٤مئام يٙمقن أن يٜمٌٖمل إًمٞمف أؿم٤مر اًمذي آظمتٞم٤مر أن: اًمث٤مًم٨م

 .وإهقاء ًمٚمٕم٤مدات شم٤مسمٕم٤م يمٞمٗمٞم٤م آظمتٞم٤مر يٙمقن ٓ ًمٙمل اًمٗم٘مف أصقل

 سم٠من اًم٘م٤مئٚملم أدًم٦م أن اعم١مًمػ ؾم٤مىمٝم٤م اًمتل إدًم٦م ذم ٟم٤مفمر يمؾ ًمدى اًمقاوح وُمـ

 قمقرة سم٠منف اًم٘م٤مئٚملم وأدًم٦م أظمرى ضمٝم٦م ُمـ وُمٌٞمح٦م ضمٝم٦م ُمـ ومٕمٚمٞم٦م سمٕمقرة ًمٞمس اًمٗمخذ

 أظمرى ضمٝم٦م ُمـ وطم٤مفمرة ضمٝم٦م ُمـ ىمقًمٞم٦م

 سمٕمٞمدا وآظمتٞم٤مر إدًم٦م سملم اًمؽمضمٞمح قمغم شم٤ًمقمد اًمتل إصقًمٞم٦م اًم٘مقاقمد وُمـ

 :ىم٤مقمدشم٤من واًمٖمرض اهلقى قمـ

 .اعمٌٞمح قمغم ُم٘مدم احل٤مفمر: األوىل

 اًمٗمٕمؾ أن ُمع وهمػمه٤م اخلٍمصٞم٦م ٓطمتامل اًمٗمٕمؾ قمغم ُم٘مدم اًم٘مقل: واألخرى

 أنس يمحدي٨م ُمتٕمٛمدا ُم٘مّمقدا يم٤من أنف ومٞمٝم٤م ئمٝمر ٓ إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر إدًم٦م سمٕمض ذم

 اًم٘مقًمٞم٦م إدًم٦م سمخالف هل٤م قمٛمقم ٓ أقمٞم٤من وىم٤مئع أهن٤م ذًمؽ إمم أوٕمػ. سمٙمر أيب وأثر

 أطمدا أن ٟمٕمٚمؿ ٓ سمحٞم٨م وظمٚمٗم٤م ؾمٚمٗم٤م اعمًٚمٛملم قمٛمؾ ضمرى وقمٚمٞمٝم٤م قم٤مُم٦م ذيٕم٦م ومٝمل

 وُمـ اًمٞمقم اًمٙمٗم٤مر سمٕمض يٗمٕمؾ يمام ومخذيف قمـ يم٤مؿمٗم٤م جيٚمس أو يٛمٌم يم٤من ُمٜمٝمؿ

 اًمت٤ٌمن وهق سمـ٤مًمِمقرت يًٛمقٟمف اًمذي اًمٌٜمٓمٚمقن يٚمًٌقن اًمذيـ اعمًٚمٛملم ُمـ ي٘مٚمدهؿ

 .اًمٚمٖم٦م ذم

 أن ضمرم ومال اًم٘مقًمٞم٦م ًمألدًم٦م شمرضمٞمح٤م قمقرة اًمٗمخذ يمقن ذم اًمؽمدد يٜمٌٖمل ومال وهلذا

 اًمًٞمؾ»و 11 - 16/  6ش إوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين سمف وضمزم اًمٕمٚمامء أيمثر إًمٞمف ذه٥م

 .323 – 321/  3ش اجلرار



٤مُس ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   650   اًمٚم

 ُم٤مل اًمذي وهق اًمًقأتلم قمقرة ُمـ أظمػ اًمٗمخذيـ قمقرة سم٠من اًم٘مقل يٛمٙمـ ٟمٕمؿ

 وطمٞمٜمئذ.113/  3ش اإلرواء» ذم فقمٜم ٟم٘مٚمتف يمٜم٧م يمامش اًمًٜمـ هتذي٥م» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ إًمٞمف

 يمٛمس ًمٞمس اًمثقب ومقق ُمـ أنف واًمٔم٤مهر ذر أيب طمدي٨م ذم وىمع اًمذي اًمٗمخذ ومٛمس

 أن وهق رء سم٘مل! وأىمره قمٜمف اعم١مًمػ وٟم٘مٚمف طمزم اسمـ طمقًمف ىمٕم٘مع ح٤م ظمالوم٤م اًمًقأتلم

 يّمح ٓ أنف واًمقاىمع قمٚمٞمٝمام اًمدًمٞمؾ يذيمر مل صمؿ اًمٗمخذ ُمع واًمنة اًمريم٦ٌم ىمرن اعم١مًمػ

 اًمنة سملم ُم٤م: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ذًمؽ يٜمٗمك سمؾ 11/  6 اًمِمقيم٤مين سمٞمٜمف يمام رء ذًمؽ ذم

 أطم٤مدي٨م إمم 633و 603ش اإلرواء» ذم سمٞمٜمتف يمام طمًـ طمدي٨م وهقش قمقرة واًمريم٦ٌم

 .ؿمئ٧م إن اًمِمقيم٤مين ومراضمع سمٛمٕمٜم٤مه أظمرى

 ([315) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 الصالة دم البدن مـ بعقرة لقس ما بعض شس وجقب

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

: ىم٤مل سمريدة وقمـ: »ُمٜمٝم٤م يًتح٥م وُم٤م اًمثٞم٤مب ُمـ جي٥م ُم٤م: قمٜمقان حت٧م ىمقًمف 

ويؾ... ذم اًمرضمؾ يّمكم أن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هنك  داود أبق رواه. رداء قمٚمٞمف وًمٞمس ها

 ش.واًمٌٞمٝم٘مل

   .202ش داود أيب صحٞمح» ذم طم٘م٘متف يمام طمًـ وإؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م

 سمٕمقرة ًمٞمس ُم٤م سمدٟمف ُمـ يًؽم أن اعمّمكم قمغم جي٥م أنف قمغم دًٓم٦م احلدي٨م وذم 

 وفم٤مهر وهمػمه قمٛمر اسمـ طمدي٨م قمٚمٞمف يدل يمام وضمد إن وذًمؽ ُمٜمف إقمغم اًم٘مًؿ وهق

 اًمثقب ذم أطمديمؿ يّمٚملم ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ذًمؽ وي١ميمد اًمّمالة سمٓمالن يٗمٞمد اًمٜمٝمل

 ش.رء ُمٜمف ُمٜمٙمٌٞمف: أظمرى وذمش قم٤مشم٘مٞمف: رواي٦م وذم قم٤مشم٘مف قمغم ًمٞمس اًمقاطمد

 أيب صحٞمح» و 631ش اإلرواء» ذم خمرج وهق وهمػمهؿ داود وأبق اًمِمٞمخ٤من رواه

 .213ش داود



 651 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٚم٤ٌمُس ذم اًمّمالة 

 قمغم اًمٜمٝمل هذا اجلٛمٝمقر محؾ وىمد: »15/  6ش إوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين ىم٤مل

 شمّمح: أجْم٤م وقمٜمف ومؽميمف ذًمؽ قمغم ىمدر ُمـ صالة يّمح ٓ: أمحد وقمـ اًمتٜمزيف

 .شوي٠مثؿ

 قمغم وومرض: »33/  0 وم٘م٤مل سمٔم٤مهريتف اًمتٛمًؽ ذم يمٕم٤مدشمف طمزم اسمـ وأهمرب

 سمٓمٚم٧م يٗمٕمؾ مل وم٢من قم٤مشم٘مٞمف أو قم٤مشم٘مف قمغم ُمٜمف يٓمرح أن واؾمع صمقب ذم صغم إن اًمرضمؾ

ه سمف اشمزر وٞم٘م٤م يم٤من وم٢من صالشمف  ش.يٙمـ مل أو همػمه صمقب ُمٕمف يم٤من وأضمزأ

 حلدي٨م ظمالوم٤م اؾمتٓم٤مقمف إذا اًمرداء يقضم٥م ومل احلدي٨م فم٤مهر ُمع ومقىمػ: ىمٚم٧م

 .قمٚمٞمٝمام ي٘مػ مل ومٙم٠منف أجْم٤م قمٛمر اسمـ وطمدي٨م هذا سمريدة

ئٌف وُمـ  رء ومٞمٝم٤م وًمٞمس رأجف هب٤م يدقمؿ اًمتل أصم٤مر سمٕمض اعم٤ًمًم٦م ذم ذيمر أنف همرا

 مل عمـ صالة ٓ: »احلٜمٗمٞم٦م سمـ حمٛمد قمـ ذيمر ُم٤م وهق ظمالومف قمغم أطمده٤م سمؾ ذًمؽ ُمـ

 ش.اًمّمالة ذم قم٤مشم٘مٞمف قمغم خيٛمر

 ؾمٜمده  ذم ًمٙمـ اًمقاطمد سم٤مًمثقب ي٘مٞمده ومل أـمٚمؼ ٕنف قمٚمٞمف طمج٦م صح ًمق ومٝمذا

 طمزم اسمـ خيرضمف وملش اًمت٘مري٥م» ذم يمام وٕمٞمػ وهق اًمٙمٜمدي ؾمقار اسمـ وهق أؿمٕم٨م

 .105/  3ش اعمّمٜمػ» ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه وىمد

 ([326) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

هُ  القاجب الؼدر  العقرة عـ زائد الصالة دم الرجؾ عذ َشْسُ

 اعمرأة طمج٤مب شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ رؾم٤مًم٦م قمغم شمٕمٚمٞم٘مف ُم٘مدُم٦م ذم اإلُم٤مم ىم٤مل]

 [:اًمّمالة ذم وًم٤ٌمؾمٝم٤م

 طمجٛمٝم٤م ًمٓم٤موم٦م قمغم وم٢مهن٤م طم٘م٤م اًمٕمٔمٞمٛم٦م رؾم٤مئٚمف ُمـ هل هذه اإلؾمالم ؿمٞمخ رؾم٤مًم٦م

 اًمقاضم٥م اًمٚم٤ٌمس ذم وُمقوققمٝم٤م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمقؾمققم٤مت ذم ُمٜمف اًمٙمثػم اًمٓم٤مًم٥م جيد ٓ ىمد

ة اًمرضمؾ ُمـ يمؾ قمغم  اًمٚم٤ٌمس هذا أن اًم٘م٤مـمٕم٦م سم٤مٕدًم٦م ومٞمٝم٤م أه٧ٌم وم٘مد اًمّمالة ذم واعمرأ

 رء قمٚمٞمف جي٥م إٟمف سمؾ وم٘مط اًمّمالة ظم٤مرج قمقرشمف اًمرضمؾ سمف يًؽم اًمٚم٤ٌمس هق ًمٞمس



٤مُس ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   652   اًمٚم

 واؾمتدل اًمٕمقرة ُمـ ٕهن٤م ٓ وطمرُمتٝم٤م اًمّمالة حلؼ وهذا أجْم٤م اعمٜمٙمٌلم ؾمؽم وهق آظمر

ش رء ُمٜمف قم٤مشم٘مٞمف قمغم ًمٞمس اًمقاطمد اًمثقب ذم أطمديمؿ يّمٚملم ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص سم٘مقًمف ًمذًمؽ

 مج٤مهػم قمٜمٝم٤م همٗمؾ ـم٤مح٤م ه٤مُم٦م ُم٠ًمخ٦م وهذهش.  31 - 36 ص»  أظمرى وسم٠مطم٤مدي٨م

 دىمٞم٘م٤م ظمٓم٤م إٓ اعمٜمٙمٌلم يًؽم ٓ اًمذيش  اًمِمٞم٤مل»  ىمٛمٞمص ذم يّمٚمقن اًمذيـ اعمّمٚملم

ِجدٍ ظُمُذوا ِزيٜمَتَُٙمْؿ قِمٜمَْد : ▬شمٕم٤ممم اهلل ىمقل قمـ هم٤مومٚملم ُمٜمٝمام ًْ  ُم٤م أطمًـ وُم٤م♂. يُمؾ  َُم

 يّمكم رآه ح٤م ٟم٤مومع ًمٖمالُمف ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ إنش »33 ص» اعم١مًمػ ذيمر

 وم٤مهلل: ىم٤مل ٓ: ىم٤مل هٙمذا؟ خترج يمٜم٧م اًمٜم٤مس إمم ظمرضم٧م ًمق أرأج٧م: اًمرأس طم٤مه

 اسمـ قمـ اًمٓمرق سمٕمض ذم ُمرومققم٦م ضم٤مءت ىمد إظمػمة واجلٛمٚم٦مش ًمف يتجٛمؾ ُمـ أطمؼ

 ُمـ أطمؼ اهلل وم٢من صمقسمٞمف ومٚمٞمٚمٌس أطمديمؿ صغم إذا» ًمٚمٌٞمٝم٘مل رواي٦م ذم وًمٗمٔمٝم٤م قمٛمر

 .(3)شًمف شمزيـ

 إمم رأجل ذم يٕمقد اًمّمالة ذم اًمقاضم٥م إدب هذا قمـ اعمذيمقرة اًمٖمٗمٚم٦م وؾم٥ٌم 

 :أُمريـ

 اًمٕمقرة ؾمؽم ُم٤م هق إٟمام اًمّمالة ذم اًمٚم٤ٌمس ُمـ اًمقاضم٥م أن اًمٙمثػميـ فمـ: األول

 ًمٚمٜمّمقص سحي٦م خم٤مًمٗم٦م ومٝمق ُمٓمٚم٘م٤م قمٚمٞمف دًمٞمؾ ٓ مم٤م أنف ُمع احلٍم وهذا. وم٘مط

 قم٤مشم٘مٞمف قمغم يٙمـ مل إذا اًمّمالة سمٓمالن قمغم يدل وم٢مٟمف إول احلدي٨م ؾمٞمام وٓ اعمت٘مدُم٦م

 .ومٞمف ري٥م ٓ اًمذي احلؼ وهق احلٜم٤مسمٚم٦م ُمذه٥م وهق. رء صمقب ُمـ

 سمتٚمؽ يًٛمٕمقن أو ي٘مرؤون وم٘مد إقمٛمك اًمت٘مٚمٞمد قمغم مجقدهؿ: واآلخر

 ٟمِم٠موا اًمذي اعمذه٥م ٕن ُمذه٤ٌم هلؿ يتخذوهن٤م وٓ هب٤م يت٠مثرون وًمٙمٜمٝمؿ اًمٜمّمقص

 هق يمام ضم٤مٟم٥م ذم وهؿ ضم٤مٟم٥م ذم وم٤مًمًٜم٦م وًمذًمؽ هب٤م آهتداء وسملم سمٞمٜمٝمؿ حيقل قمٚمٞمف

 ظمػما  اإلؾمالم ؿمٞمخ اهلل ومجزى هؿ ُم٤م وىمٚمٞمؾ اهلل قمّمؿ ُمـ إٓ اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ؿم٠مهنؿ

 اًمتل احل٘م٤مئؼ ُمـ يمثػم قمغم ًمٞمتٕمرومقا  اعم٤ٌمريم٦م اًمرؾم٤مًم٦م هذه ذم اًمًٌٞمؾ هلؿ هند اًمذي

 اًمٗمخذيـ ُمٙمِمقف يّمكم أن ًمف جيقز ٓ يم٤من إذ أنف ذًمؽ وُمـ. هذه وُمٜمٝم٤م قمٜمٝم٤م همٗمٚمقا 

 .شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمدىمٞمؼ وم٘مٝمف ُمـ وهذاش  32 ص» أوٓ؟ قمقرة مه٤م: ىمٞمؾ ؾمقاء

                                                           

 [.ُمٜمفش.] 201ش » داود أيب صحٞمح» اٟمٔمر  (3)
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 [4-3ص وًم٤ٌمؾمٝم٤م اعمرأة طمج٤مب ُم٘مدُم٦م]

 مـؽبقف بف يسس أن فعؾقف واحد ثقب دم إال لف يؽـ مل مـ

 سملم خي٤مًمػ سم٠من أجْم٤م ُمٜمٙمٌٞمف سمف يًؽم أن ومٕمٚمٞمف واطمد صمقب ذم إٓ ًمف يٙمـ مل وم٢من»

 واطمد صمقب ذم أطمديمؿ صغم إذا: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف اًمثقب ـمرذم

 اًمقاطمد اًمثقب ذم أطمديمؿ يّمكم ٓ: »ًمٗمظ وذمش قم٤مشم٘مٞمف قمغم» ـمرومٞمف سملم ومٚمٞمخ٤مًمػ

 أورد صمؿ. ]اهلل ريض هريرة أيب رواي٦م ُمـ احلدي٨م هذاش رء ُمٜمف قم٤مشم٘مف قمغم ًمٞمس

 [.إصؾ ذم ذًمؽ ومراضمع ـمرىمف

 قمغم ويْمٕمف اًمٞمٛمٜمك يده حت٧م صمقسمف ـمرف ي٠مظمذ أن اعمذيمقرة اعمخ٤مًمٗم٦م وصقرة»

 صمؿ اًمٞمٛمٜمك يمتٗمف قمغم ويْمٕمف اًمٞمنى يده حت٧م أظمر اًمٓمرف وي٠مظمذ اًمٞمنى يمتٗمف

 ش.صدره قمغم يٕم٘مدمه٤م

 اًمٕم٘مد وأُم٤م. اًمٕم٘مد دون اًم٤ٌمضمل قمـ ُم٤مًمؽ ُمقـم٠م ذح احلقاًمؽ شمٜمقير ذم ذيمره

 يًٛمك آؿمتامل ُمـ ٟمقع وهذا: »اًم٤ٌمضمل ىم٤مل صمؿ. اًمًٙمٞم٧م اسمـ قمـ اًمٜمقوي ومذيمره

 يده إظمراج يٛمٙمـ ٓ ٕنف وهمػمه٤م اًمّمالة ذم ُم٤ٌمح وهق آوٓم٤ٌمع ويًٛمك اًمتقؿمٞمح

 ش.قمقرشمف يمِمػ دون وهمػمه ًمٚمًجقد

 يِمده سم٠من سمف ي٠متزر أن ومٞمٙمٗمٞمف وٞم٘م٤م يم٤من إذا وأُم٤م واؾمٕم٤م اًمثقب يم٤من إذا وهذا»

 واؾمٕم٤م يم٤من وم٢من واطمد صمقب وقمٚمٞمؽ صٚمٞم٧م إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف وؾمٓمف قمغم

 ش.سمف وم٤مشمزر وٞم٘م٤م يم٤من وإن سمف وم٤مًمتحػ

 [.ـمرىمف ؾم٤مق صمؿ. ]قمٜمف اهلل ريض ضم٤مسمر رواي٦م ُمـ احلدي٨م وهذا

 [: ىم٤مل صمؿ]

 حيٛمؾ وقمٚمٞمف واؾمٕم٤م اًمثقب يم٤من إذا آًمتح٤مف وضمقب ذم واوح ٟمص واحلدي٨م

 واًمٜمٝمل ذًمؽ شمرك قمـ اًمًالم قمٚمٞمف هنٞمف اًمقضمقب وي١ميد اعمٓمٚمؼ، هريرة أيب طمدي٨م

 قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمًٚمػ ُمـ مج٤مقم٦م ذيمرٟم٤م اًمذي هذا إمم ذه٥م وىمد. اًمتحريؿ يٗمٞمد
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 اًمًؽمة قمغم اًم٘مدرة ُمع اًمٕم٤مشمؼ ُمِمٙمقف صغم ًمق أنف قمٜمف واعمِمٝمقر أمحد اإلُم٤مم وُمٜمٝمؿ

 ش.اعمحغم» ذم طمزم اسمـ ُمذه٥م وهق ذـم٤م ومجٕمٚمف صالشمف شمّمح مل

 .اهلل ؿم٤مء إن احلؼ وهق. سمؽميمف ي٠مثؿ وًمٙمٜمف صالشمف شمّمح أنف: أمحد قمـ رواي٦م وذم

 ًمٚمتٜمزيف اًمٜمٝمل أن إمم - وهمػمهؿ واًمِم٤مومٕمل طمٜمٞمٗم٦م وأبق ُم٤مًمؽ- اجلٛمٝمقر وذه٥م

 رء ُمٜمف قم٤مشم٘مف قمغم ًمٞمس ًمٕمقرشمف ؾم٤مشمر واطمد صمقب ذم صغم ومٚمق ًمالؾمتح٤ٌمب وإُمر

 اًمٜمقوي ىم٤مل. ٓ أم قم٤مشم٘مف قمغم جيٕمٚمف رء قمغم ىمدر ؾمقاء اًمٙمراه٦م ُمع صالشمف صح٧م

 ش:ُمًٚمؿ ذح» ذم

 ش:اعمجٛمقع» وذم...ش اجلٛمٝمقر وطمج٦م»

ش إم» ذم اًمِم٤مومٕمل سمف اطمت٩م هٙمذاش سمف وم٤مشمزر: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ذم ضم٤مسمر طمدي٨م دًمٞمٚمٜم٤م»

 ش.أقمٚمؿ واهلل وهمػمهؿ إصح٤مب سمف واطمت٩م

 إذا هق إٟمام سم٤مٓشمزار اًمًالم قمٚمٞمف أُمره وم٢من ُمٜمف اًمٕمج٥م يٜم٘ميض ٓ ُم٤م وهذا: ىمٚم٧م

 يم٤من وًمق سم٤مٓشمزار ي٘مقًمقن اجلٛمٝمقر سمٞمٜمام احلدي٨م ُمٜمٓمقق هق يمام وٞم٘م٤م اًمثقب يم٤من

 سمدون سم٤مٓشمزار إُمر سمٛمجرد إظمذ ؾمٌ٘مف وُمـ ًمٚمٜمقوي ضم٤مز ومٙمٞمػ واؾمٕم٤م اًمثقب

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمف ىمٞمده اًمذي اًمنمط إمم اًمتٗم٤مت

 اًمثقب سملم اًمتٗمريؼ وهق وهمػمه أمحد عمذه٥م ىم٤مـمع دًمٞمؾ احلدي٨م أن وم٤محلؼ

 يمام اًمٌخ٤مري ُم٤مل هذا وإمم أظمر دون إول ذم آًمتح٤مف ومٞمج٥م واًمْمٞمؼ اًمقاؾمع

 اسمـ اظمتٞم٤مر وهق: »ىم٤مل صمؿ ًمٚمح٤مومظش اًمٗمتح» ذم يمامش صحٞمحف» ذم شمٍمومف قمٚمٞمف يدل

 ش.اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمـ اًمًٌٙمل اًمديـ وشم٘مل اعمٜمذر

 .اًمِمقيم٤مين اعمح٘مؼ ُم٤مل وإًمٞمف

 .أقمٚمؿ واهلل. احلدي٨م ُمـ فم٤مهر ومٖمػم آًمتح٤مف سمؽمك اًمّمالة سمٓمالن وأُم٤م

 سمف آًمتح٤مف يٛمٙمٜمف ٓ وٞمؼ إزار قمٚمٞمف يم٤من ُمـ قمغم جي٥م هؾ: وهل ُم٠ًمخ٦م وهٜم٤م

 سمدٟمف؟ ُمـ إقمغم اًم٘مًؿ سمف يًؽم قمٜمده يم٤من إذا ومقىمف رداء يٚمٌس أو ُمٜمف أوؾمع يٚمٌس أن



 655 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٚم٤ٌمُس ذم اًمّمالة 

ش: اعمحغم» ذم ىم٤مل طمٞم٨م طمزم ٓسمـ ظمالوم٤م ذًمؽ قمٚمٞمف جي٥م ٟمٕمؿ: قمٜمدي اًمٔم٤مهر

ه سمف اشمزر وٞم٘م٤م يم٤من وم٢من»  ش.يٙمـ مل أو همػمه صمٞم٤مب ُمٕمف يم٤من وأضمزأ

 ُمٜمف اعم٘مّمقد اعمٕمٜمك يالطمظ أن سمدون احلدي٨م فم٤مهر قمغم ُمٜمف مجقد وهذا: ىمٚم٧م

ويؾ ذم اًمرضمؾ يّمكم أن سمٜمٝمٞمف اعمٕمٜمك هذا اًمًالم قمٚمٞمف أيمد وىمد اًمٌدن ؾمؽم وهق  ها

 .أقمٚمؿ واهلل. ؾمٌؼ يمام رداء قمٚمٞمف ًمٞمس

 سمذًمؽ سح يمام سمف ُمٚمتحًٗم٤م صغم وم٢مٟمام اًمقاطمد اًمثقب ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة وأُم٤م

 قمٜمد اهلل قمٌد سمـ وضم٤مسمر ه٤مٟمئ وأم ؾمٚمٛم٦م أيب سمـ قمٛمرو ُمٜمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م، ُمـ مجع

 ويمٞم٤ًمن اًمٓمح٤موي قمٜمد وأنس ُمًٚمؿ قمٜمد اخلدري ؾمٕمٞمد وأبق وهمػمهؿ اًمِمٞمخلم

 رؾمقل صالة: »يمت٤مسمٜم٤م ذم أطم٤مديثٝمؿ ظمرضم٧م وىمد يمثػم، ه١مٓء وهمػم ُم٤مضمف اسمـ قمٜمد

 ش.ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 :اًمٜمقوي ىم٤مل اًمقاطمد اًمثقب ذم اًمّمالة ضمقاز قمغم إطم٤مدي٨م هبذه اؾمتدل وىمد

 أقمٚمؿ وٓ ومٞمف قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ قمـ طمٙمل ُم٤م إٓ ذًمؽ ذم ظمالف ٓ»

 ش.صحتف

 ذم شمّمٚملم ٓ: ىم٤مل ُمًٕمقد اسمـ قمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ أظمرضمف ُم٤م إمم يِمػم ويم٠منف: ىمٚم٧م

 .وإرض اًمًامء سملم ُم٤م أوؾمع يم٤من وإن واطمد صمقب

 .قمٚمٞمف وؾمٙم٧مش اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ أورده

 طمديثف سمدًمٞمؾ آظمر صمقب قمٜمده يم٤من إذا ُم٤م قمغم حمٛمقل هذا ُمًٕمقد اسمـ ىمقل وًمٕمؾ

 أيب قمـ ـمري٘ملم ُمـش اعمًٜمد زوائد» ذم أمحد سمـ اهلل قمٌد أظمرضمف ُم٤م وهق أظمر

 :يمٕم٥م سمـ أيب ىم٤مل: ىم٤مل سم٘مٞم٦م سمـ ٟمية أيب قمـ اجلريري ُمًٕمقد

 .قمٚمٞمٜم٤م يٕم٤مب وٓ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع ٟمٗمٕمٚمف يمٜم٤م ؾمٜم٦م اًمقاطمد اًمثقب ذم اًمّمالة

 وم٤مًمّمالة اهلل وؾمع إذا وم٠مُم٤م ىمٚم٦م اًمثٞم٤مب ذم يم٤من إذا ذاك يم٤من إٟمام: ُمًٕمقد اسمـ وم٘م٤مل

 .أزيمك اًمثقسملم ذم
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 يًٛمع مل ٟمية وأبقش: »اًمزوائد جمٛمع» ذم ىم٤مل ًمٙمـ. ُمًٚمؿ رضم٤مل صم٘م٤مت ورضم٤مًمف

 ش.ُمًٕمقد اسمـ ُمـ وٓ أيب ُمـ

 قمـ ٟمية أيب قمـ داود أن٠ٌم: ه٤مرون سمـ يزيد ـمريؼ ُمـ اًمٌٞمٝم٘مل وصٚمف ىمد: ىمٚم٧م

.. واطمد اًمثقب ذم اًمّمالة ذم ُمًٕمقد واسمـ يمٕم٥م سمـ أيب اظمتٚمػ: ىم٤مل ؾمٕمٞمد أيب

 .سمٜمحقه احلدي٨م

 .صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 صمقسملم ذم اًمّمالة ذم ُمًٕمقد اسمـ سمف أُمر اًمذي أن قمغم يدل وهذا: »اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل

 ش.إجي٤مب ٓ اؾمتح٤ٌمب

 ذح» ذم اًمٜمقوي ذيمره يمام قمٚمٞمف جمٛمع وأومْمؾ أزيمك اًمثقسملم ذم اًمّمالة ويمقن

 .ؾمٌؼ يمام وآشمزار سم٤مٓرشمداء إُمر ًمذًمؽ ويدلش. ُمًٚمؿ

 اًمذي اًمقاطمد اًمثقب ذم هق إٟمام اًمٜمقوي ادقم٤مه اًمذي آشمٗم٤مق ومحٛمؾ وسم٤مجلٛمٚم٦م

. اًمًؽم وضمقب ذم وهمػمه أمحد ُمذه٥م قمٚمٛم٧م وم٘مد وإٓ اًمٌدن، أقمغم ؾمؽم سمف يٛمٙمـ

  .أقمٚمؿ واهلل

 ([.3/644) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 أن غره ثؿة ولقس واشع جقب لف قؿقص دم صذ مـ عذ جيب

 بشقكة ولق يزره

 وًمق يزره أن همػمه صمٛم٦م وًمٞمس واؾمع ضمٞم٥م ًمف ىمٛمٞمص ذم صغم ُمـ قمغم وجي٥م»

 إين اهلل رؾمقل ي٤م: ىمٚم٧م: إيمقع سمـ ؾمٚمٛم٦م ىم٤مل... ُمٜمف قمقرشمف يرى أن ظمِمٞم٦م سمِمقيم٦م

 إٓ دمد مل وإن ومزره: »ىم٤مل واطمد؟ ىمٛمٞمص إٓ قمكم وًمٞمس وم٤مصكم اًمّمٞمد ذم أيمقن

 [.طمًـ إؾمٜم٤مدهش. ]سمِمقيم٦م وًمق زره: »ًمٗمظ وذمش. ؿمقيم٦م
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 قمٚمٞمف سمؾ اًمٕمقرة ؾمؽم ذم يت٤ًمهؾ أن ًمٚمٛمّمكم جيقز ٓ أنف قمغم دًٓم٦م احلدي٨م وذم

 .ُمٜمف همػمه يراه٤م أو يراه٤م ًمئال حيت٤مط أن

 قمقرشمف يرى سمحٞم٨م اجلٞم٥م واؾمع ىمٛمٞمص ذم يّمكم اعمّمكم ذم اًمٕمٚمامء واظمتٚمػ -

 ذم اإلُم٤مم ٟمص وهق دمزئف ٓ سم٤مـمٚم٦م اًمّمالة أن إمم وأصح٤مسمف اًمِم٤مومٕمل ومذه٥م ُمٜمف

 ذيمره. ذيٚمف أؾمٗمؾ ُمـ همػمه رآه٤م ًمق يمام صالشمف شمّمح: وُم٤مًمؽ طمٜمٞمٗم٦م أيب وقمٜمدش إم»

 ش.اعمجٛمقع» ذم

 ([.3/651) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 وكػفا وجففا إال عقرة كؾفا ادرأة

ة وأُم٤م  .ويمٗمٞمٝم٤م وضمٝمٝم٤م إٓ قمقرة ومٙمٚمٝم٤م اعمرأ

ـَ  : ▬شمٕم٤ممم ومٚم٘مقًمف قمقرة يمقهن٤م وأُم٤م سْم ـَ إَِٓ َُم٤م فَمَٝمَر ُِمٜمَْٝم٤م َوًْمٞمَْيِ ـَ ِزيٜمَتَُٝم ٌِْدي َوَٓ ُي

ـَ  ـَ إَِٓ ًمٌُُِٕمقًَمتِِٝم ـَ ِزيٜمَتَُٝم ٌِْدي ـَ َوَٓ ُي ـَ قَمغَم ضُمٞمُقهِبِ ـَ : ▬ىمقًمف إمم♂  سمُِخُٛمِرِه سْم َوَٓ َيْيِ

ـَ ًمِٞمُْٕمَٚمَؿ َُم٤م ـَ  سم٠َِمْرضُمٚمِِٝم ـْ ِزيٜمَتِِٝم  ش.[13: اًمٜمقر] أي٦م♂ خُيِْٗملَم ُِم

 اجلٞمقب قمغم سم٤مخلامر سم٤مًميب شمٕم٤ممم اهلل وم٠مُمرهـش: »اعمحغم» ذم طمزم اسمـ ىم٤مل

 ٓ اًمقضمف يمِمػ إسم٤مطم٦م قمغم ٟمص وومٞمف واًمّمدر واًمٕمٜمؼ اًمٕمقرة ؾمؽم قمغم ٟمص وهذا

ـَ  : ▬شمٕم٤ممم وىمقًمف. ذًمؽ همػم يٛمٙمـ ـَ سم٠َِمْرضُمٚمِِٝم سْم ـَ َوَٓ َيْيِ ـْ ِزيٜمَتِِٝم ♂ ًمِٞمُْٕمَٚمَؿ َُم٤م خُيِْٗملَم ُِم

 ش.إسمداؤه حيؾ وٓ خيٗمك مم٤م واًم٤ًمىملم اًمرضمٚملم أن قمغم ٟمص

 ذم اظمتٚمٗمقا  اًمٕمٚمامء ٕن ٟمٔمرش اًمقضمف يمِمػ إسم٤مطم٦م قمغم ٟمص وومٞمف: »ىمقًمف وذم

 ئمٝمرن ٓ: أي: »يمثػم اسمـ احل٤مومظ ىم٤مل♂.  إَِٓ َُم٤م فَمَٝمَر ُِمٜمَْٝم٤م : ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمـ اعمراد

 يم٤مًمرداء: ُمًٕمقد اسمـ ىم٤مل. إظمٗم٤مؤه يٛمٙمـ ٓ ُم٤م إٓ ًمألضم٤مٟم٥م اًمزيٜم٦م ُمـ ؿمٞمئ٤م

 يٌدو وُم٤م صمٞم٤مهب٤م دمٚمؾ اًمتل اعم٘مٜمٕم٦م ُمـ اًمٕمرب ٟم٤ًمء يتٕم٤مـم٤مه يم٤من ُم٤م قمغم يٕمٜمل. واًمثٞم٤مب

 زي ذم وٟمٔمػمه إظمٗم٤مؤه٤م يٛمٙمٜمٝم٤م ٓ هذا ٕن ومٞمف قمٚمٞمٝم٤م طمرج ومال اًمثٞم٤مب أؾم٤مومؾ ُمـ

 احلًـ: ُمًٕمقد اسمـ سم٘مقل وىم٤مل إظمٗم٤مؤه يٛمٙمـ ٓ وُم٤م إزاره٤م ُمـ ئمٝمر ُم٤م اًمٜم٤ًمء



٤مُس ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   116   اًمٚم

 سمـ ؾمٕمٞمد قمـ إقمٛمش وىم٤مل. وهمػمهؿ اًمٜمخٕمل وإسمراهٞمؿ اجلقزاء وأبق ؾمػميـ واسمـ

ـَ إَِٓ َُم٤م فَمَٝمَر ُِمٜمَْٝم٤م: ▬قم٤ٌمس اسمـ قمـ ضمٌػم ـَ ِزيٜمَتَُٝم ٌِْدي  ويمٗمٞمٝم٤م وضمٝمٝم٤م: ىم٤مل♂ َوَٓ ُي

 اًمِمٕمث٤مء وأيب ضمٌػم سمـ وؾمٕمٞمد وقمٙمرُم٦م وقمٓم٤مء قمٛمر اسمـ قمـ وروي. واخل٤مشمؿ

 شمٗمًػما  يٙمقن أن حيتٛمؾ وهذا. ذًمؽ ٟمحق وهمػمهؿ اًمٜمخٕمل وإسمراهٞمؿ واًمْمح٤مك

 قمٌد قمـ إطمقص أيب قمـ اًمًٌٞمٕمل إؾمح٤مق أبق ىم٤مل يمام إسمدائٝم٤م قمـ هنلم اًمتل ًمٚمزيٜم٦م

ـَ  : ▬ىمقًمف ذم ىم٤مل اهلل ـَ ِزيٜمَتَُٝم ٌِْدي  واخلٚمخ٤مل واًمدُمٚمقج اًم٘مرط: اًمزيٜم٦م♂:  َوَٓ ُي

 ُمٜمٝم٤م فمٝمر ُم٤م شمٗمًػم أرادوا شم٤مسمٕمف وُمـ قم٤ٌمس اسمـ أن وحيتٛمؾ: احل٤مومظ ىم٤مل. واًم٘مالدة

 رواه اًمذي سم٤محلدي٨م ًمف ويًت٠منس اجلٛمٝمقر قمٜمد اعمِمٝمقر هق وهذا واًمٙمٗملم سم٤مًمقضمف

: ىم٤مٓ احلراين اًمٗمْمؾ سمـ وُم١مُمؾ إنٓم٤ميمل يمٕم٥م سمـ يٕم٘مقب صمٜم٤مش: ؾمٜمٜمف» ذم داود أبق

 اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ دريؽ سمـ ظم٤مًمد قمـ ىمت٤مدة قمـ سمِمػم سمـ ؾمٕمٞمد قمـ اًمقًمٞمد صمٜم٤م

 قمٜمٝم٤م وم٠مقمرض رىم٤مق صمٞم٤مب وقمٚمٞمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم دظمٚم٧م سمٙمر أيب سمٜم٧م أؾمامء أن: قمٜمٝم٤م

 وأؿم٤مر -ش هذا إٓ ُمٜمٝم٤م يرى أن يّمٚمح مل اعمحٞمض سمٚمٖم٧م إذا اعمرأة إن أؾمامء ي٤م: »وىم٤مل

 مل دريؽ سمـ ظم٤مًمد ُمرؾمؾ هق: طم٤مشمؿ وأبق داود أبق ىم٤مل ًمٙمـ. - ويمٗمٞمف وضمٝمف إمم

 ش.قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م ُمـ يًٛمع

 ذم سم٠مؾم٤مٟمٞمده٤م ضمري٩م اسمـ ذيمره٤م ضمٚمٝم٤م أو وإىمقال أصم٤مر هذه ويمؾ: ىمٚم٧م

 ذًمؽ ذم إىمقال وأومم: »وم٘م٤مل شم٤مسمٕمف وُمـ قم٤ٌمس اسمـ ىمقل اظمت٤مر صمؿش اًمتٗمًػم»

 - يمذًمؽ يم٤من إن - ذًمؽ ذم ويدظمؾ واًمٙمٗملم اًمقضمف سمذًمؽ قمٜمك ُمـ ىمقل سم٤مًمّمقاب

 أن اجلٛمٞمع إلمج٤مع إىمقال أومم ذًمؽ: ىمٚمٜم٤م وإٟمام. واخلْم٤مب واًمًقار واخل٤مشمؿ اًمٙمحؾ

ة وأن صالشمف ذم قمقرشمف يًؽم أن ُمّمؾ يمؾ قمغم  ذم ويمٗمٞمٝم٤م وضمٝمٝم٤م شمٙمِمػ أن ًمٚمٛمرأ

 أب٤مح أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي ُم٤م إٓ سمدهن٤م ُمـ ذًمؽ قمدا ُم٤م شمًؽم أن قمٚمٞمٝم٤م وأن صالهت٤م

 يم٤من إمج٤مقم٤م مجٞمٕمٝمؿ ُمـ يمذًمؽ يم٤من وم٢مذ. اًمٜمّمػ ىمدر إمم ذراقمٝم٤م ُمـ شمٌدي أن هل٤م

 مل ُم٤م ٕن ًمٚمرضم٤مل ذًمؽ يمام قمقرة يٙمـ مل ُم٤م سمدهن٤م ُمـ شمٌدي أن هل٤م أن سمذًمؽ ُمٕمٚمقُم٤م

 اهلل اؾمتٜمث٤مه مم٤م أنف ُمٕمٚمقُم٤م يم٤من ذًمؽ إفمٝم٤مر هل٤م يم٤من وإذا إفمٝم٤مره طمرام ومٖمػم قمقرة يٙمـ

 ش.ُمٜمٝم٤م فم٤مهر ذًمؽ يمؾ ٕن♂ إَِٓ َُم٤م فَمَٝمَر ُِمٜمَْٝم٤م : ▬سم٘مقًمف ذيمره شمٕم٤ممم



 111 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٚم٤ٌمُس ذم اًمّمالة 

: قمٓمٞم٦م اسمـ ىمقلش شمٗمًػمه» ذم ذيمر وم٢مٟمف أجْم٤مً  اًم٘مرـمٌل اًم٘مقل هذا إمم وُم٤مل

ة أن أي٦م أخٗم٤مظ سمحٙمؿ زم وئمٝمر»  ًمٙمؾ اإلظمٗم٤مء ذم دمتٝمد وأن شمٌدي سم٠مٓ ُم٠مُمقرة اعمرأ

 إصالح أو ُمٜمف سمد ٓ ومٞمام طمريم٦م رضورة سمحٙمؿ ئمٝمر ومٞمام آؾمتثٜم٤مء ووىمع زيٜم٦م هق ُم٤م

 ومٝمق اًمٜم٤ًمء ذم اًميورة إًمٞمف شم١مدي مم٤م اًمقضمف هذا قمغمش فمٝمر ُم٤م» ف ذًمؽ وٟمحق ؿم٠من

 :اًم٘مرـمٌل وم٘م٤ملش. قمٜمف اعمٕمٗمق

 فمٝمقرمه٤م واًمٙمٗملم اًمقضمف ُمـ اًمٖم٤مًم٥م يم٤من ح٤م أنف إٓ طمًـ ىمقل هذا: ىمٚم٧م»

 يدل إًمٞمٝمام راضمٕم٤م آؾمتثٜم٤مء يٙمقن أن ومٞمّمٚمح واحل٩م اًمّمالة ذم وذًمؽ وقم٤ٌمدة قم٤مدة

 اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ذيمر صمؿ...ش قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ داود أبق رواه ُم٤م ذًمؽ قمغم

 ومال اًمٜم٤مس وم٤ًمد وعمراقم٤مة آطمتٞم٤مط ضم٤مٟم٥م ذم أىمقى ومٝمذا: »ىم٤مل صمؿ. يمثػم اسمـ قمٜمد

ة شمٌدي  ش.ويمٗمٞمٝم٤م وضمٝمٝم٤م ُمـ فمٝمر ُم٤م إٓ زيٜمتٝم٤م ُمـ اعمرأ

 - وضمًٛمٝم٤م احلرة ؿمٕمر أن قمغمش اإلمج٤مع ُمراشم٥م» ذم يمام اشمٗم٘مقا  اًمٕمٚمامء أن واقمٚمؿ

 هل أقمقرة: أفمٗم٤مرمه٤م طمتك اًمٞمديـ اًمقضمف ذم واظمتٚمٗمقا . قمقرة - ويده٤م وضمٝمٝم٤م طم٤مؿم٤م

 ٓ؟ أم

 اًمقضمف أن قمغم دىمٞم٘م٦م دًٓم٦م شمدل أهن٤م اًمٙمريٛم٦م أي٦م شمٗمًػم ُمـ ًمؽ فمٝمر وىمد

 .ي٠ميت يمام اًمًٜم٦م قمٚمٞمف دًم٧م ُم٤م وذًمؽ سمٕمقرة ًمٞمس ُمٜمٝم٤م واًمٙمٗملم

ة: »ملسو هيلع هللا ىلص وىمقًمف»  ش.قمقرة اعمرأ

 ظمرضم٧م وم٢مذا: »ومت٤مُمف قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُمـ وهق

 ش.اًمِمٞمٓم٤من اؾمتنمومٝم٤م

. قمٜمف إطمقص أيب قمـ ُمقرق قمـ ىمت٤مدة قمـ مه٤مم ـمريؼ ُمـ اًمؽمُمذي أظمرضمف

 ش.صحٞمح طمًـ: »ٟمًخ٦م وذمش. طمًـ طمدي٨م: »وىم٤مل

ش: اًم٘مدير ومٞمض» ذم اعمٜم٤موي ىم٤مل. ُمًٚمؿ ذط قمغم صحٞمح ؾمٜمد وهذا: ىمٚم٧م

 ذم وهل اهلل ُمـ شمٙمقن ُم٤م أىمرب وإهن٤م: »وزاد اًمٓمؼماين اعمذيمقر سم٤مًمٚمٗمظ قمٜمف ورواه»

 ش.قمٜمف طم٤ٌمن اسمـ أجْم٤م ورواه. ُمقصم٘مقن رضم٤مًمف: اهلٞمثٛمل ىم٤ملش سمٞمتٝم٤م ىمٕمر



٤مُس ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   110   اًمٚم

 سمـ اعمٕمتٛمر ـمريؼ ُمـش شم٤مرخيف» ذم اخلٓمٞم٥م أظمرضمف اعمذيمقرة وسم٤مًمزي٤مدة: ىمٚم٧م

 اإلؾمٜم٤مد ُمـ وم٤مؾم٘مط سمف إطمقص أيب قمـ ىمت٤مدة قمـ حيدث أيب ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل ؾمٚمٞمامن

 .ُمقرىم٤م

إَِٓ َُم٤م فَمَٝمَر  : ▬اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ذم ومٚم٘مقًمف سمٕمقرة ًمٞم٤ًم ويمٗمٞمٝم٤م وضمٝمٝم٤م أن وأُم٤م»

د إن: وهمػمه قم٤ٌمس اسمـ ىمقل قمغم♂ ُِمٜمَْٝم٤م  ُمـ ًمذًمؽ ويِمٝمد. واًمٙمٗم٤من اًمقضمف اعمرا

 :اًمًٜم٦م

ة يم٤مٟم٧م: ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ (1)  ُمـ طمًٜم٤مء ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ظمٚمػ شمّمكم اُمرأ

 يت٘مدم اًم٘مقم سمٕمض ومٙم٤من[ ىمط ُمثٚمٝم٤م رأج٧م ُم٤م واهلل ٓ: قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل] اًمٜم٤مس أطمًـ

 اًمّمػ ذم يٙمقن طمتك سمٕمْمٝمؿ ويًت٠مظمر يراه٤م ًمئال إول اًمّمػ ذم يٙمقن طمتك

َوًَمَ٘مْد قَمٚمِْٛمٜم٤َم : ▬شمٕم٤ممم اهلل وم٠منزل[ يديف وضم٤مرم] إسمٓمٞمف حت٧م ُمـ ٟمٔمر ريمع وم٢مذا اعم١مظمر

ـَ  َت٠ْمظِمِري ًْ ُ َتْ٘مِدُِملَم ُِمٜمُْٙمْؿ َوًَمَ٘مْد قَمٚمِْٛمٜم٤َم اعْم ًْ ُ  .[60: احلجر]♂ اعْم

 ذح» ذم اًمٓمح٤موي ٟمحقه وروى. ؾمٌؼ يمام ضمرير اسمـ ومرواه قم٤ٌمس اسمـ ىمقل أُم٤م

 .قمٜمف ضمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد قمـش ؾمٜمٜمف» ذم واًمٌٞمٝم٘ملش اعمٕم٤مين

 ُمثؾ ُم٤مًمؽ سمـ أنس قمـ ورويٜم٤م: ىم٤مل صمؿ قمٜمف قمٙمرُم٦م ـمريؼ ُمـ اًمٌٞمٝم٘مل رواه صمؿ

 .هذا

 اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ رسم٤مح أيب سمـ قمٓم٤مء قمـ آصؿ سمـ قم٘م٦ٌم قمـ سم٢مؾمٜم٤مد روى صمؿ

 .واًمٙمٗم٤من اًمقضمف♂:  َُم٤م فَمَٝمَر ُِمٜمَْٝم٤م : ▬ىم٤مًم٧م قمٜمف

 .وٕمٞمػ إصؿ سمـ قم٘م٦ٌم ًمٙمـ

. واًمٙمٗم٤من اًمقضمف: اًمٔم٤مهرة اًمزيٜم٦م: ىم٤مل أنف قمٛمر اسمـ قمـ ورويٜم٤م: اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل صمؿ

 .إوزاقمل ىمقل وهق ضمٌػم سمـ وؾمٕمٞمد رسم٤مح أيب سمـ قمٓم٤مء قمـ ُمٕمٜم٤مه ورويٜم٤م

ـَ إَِٓ َُم٤م فَمَٝمَر ▬ ذم قم٤ٌمس اسمـ قمـ رويٜم٤م وىمد: »طمزم اسمـ وىم٤مل ـَ ِزيٜمَتَُٝم َوَٓ ُيٌِْدي

: أنس وقمـ. واًمٙمٗم٤من اًمقضمف: قمٛمر اسمـ وقمـ. واًمقضمف واخل٤مشمؿ اًمٙمػ: ىم٤مل♂ ُِمٜمَْٝم٤م
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 وهمػمه٤م قم٤مئِم٦م قمـ أجْم٤م ويمذًمؽ اًمّمح٦م هم٤مي٦م ذم قمٜمٝمؿ هذا ويمؾ. واخل٤مشمؿ اًمٙمػ

 ش.اًمت٤مسمٕملم ُمـ

ة إن: »ُمرومققم٤م قم٤مئِم٦م طمدي٨م اًمٌٞمٝم٘مل روى صمؿ  يّمٚمح مل اعمحٞمض سمٚمٖم٧م إذا اعمرأ

 ُمـ ىمقل اعمرؾمؾ هذا ُمع: »اًمٌٞمٝم٘مل ىمقل إمم وأؿم٤مر - وهذا هذا إٓ ُمٜمٝم٤م يرى أن

 ومّم٤مر اًمٔم٤مهرة اًمزيٜم٦م ُمـ اهلل أب٤مح ُم٤م سمٞم٤من ذم قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ُم٣م

 .أقمٚمؿ شمٕم٤ممم واهللش ىمقي٤م سمذًمؽ اًم٘مقل

 قمٛمرو قمـ احلداين ىمٞمس سمـ ٟمقح رواه. ضمٞمد طمدي٨م ومٝمق قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م وأُم٤م

 .قمٜمف اجلقزاء أيب قمـ اًمٜمٙمري ُم٤مًمؽ سمـ

 يمام صم٘م٦م وهق ُم٤مًمؽ سمـ قمٛمرو همػم ُمًٚمؿ رضم٤مل صم٘م٤مت رضم٤مًمف ضمٞمد إؾمٜم٤مد وهذا

 ش.اعمٞمزان» ذم ىم٤مل

 ذم ضمرير واسمـ وأمحد واًمٓمٞم٤مًمز واحل٤ميمؿ ُم٤مضمف واسمـ واًمؽمُمذي اًمٜم٤ًمئل أظمرضمف

 ضمرير اسمـ قمٜمد وإول واًمزي٤مدة. قمٜمف ـمرق ُمـش اًمٙمٌػم» ذم واًمٓمؼميش شمٗمًػمه»

 أطمد يتٙمٚمؿ مل: »قمكم سمـ قمٛمرو وىم٤ملش. اإلؾمٜم٤مد صحٞمح: »وىم٤مل احل٤ميمؿ قمـ وإظمرى

 ش.سمحج٦م اًمٓم٤مطمل ىمٞمس سمـ ٟمقح ذم

 اًمؽمُمذي وأُم٤مش ُمًٚمؿ ًمف ظمرج صدوق هق: ىمٚم٧مش: »اًمتٚمخٞمص» ذم اًمذهٌل ىم٤مل

 أيب قمـ ُم٤مًمؽ سمـ قمٛمرو قمـ احلدي٨م هذا ؾمٚمٞمامن سمـ ضمٕمٗمر وروى: »سم٘مقًمف وم٠مقمٚمف

 طمدي٨م ُمـ أصح يٙمقن أن أؿمٌف وهذا قم٤ٌمس اسمـ قمـ ومٞمف يذيمر ومل ٟمحقه اجلقزاء

 ش.ٟمقح

 ُمًٜمدة قمٜمف اًمرزاق قمٌد ـمريؼ ُمـ ضمرير اسمـ أظمرضمٝم٤م هذه ضمٕمٗمر رواي٦م: ىمٚم٧م

َتْ٘مِدُِملَم ُِمٜمُْٙمْؿ َوًَمَ٘مْد قَمٚمِْٛمٜم٤َم : ▬اهلل ىمقل ذم ىم٤مل اجلقزاء أيب قمـ ًْ ُ َوًَمَ٘مْد قَمٚمِْٛمٜم٤َم اعْم

ـَ  َت٠ْمظِمِري ًْ ُ  .واعمًت٠مظمريـ اًمّمالة ذم ُمٜمٙمؿ اعمًت٘مدُملم ىم٤مل♂. اعْم

 اعمقصقًم٦م آومم اًمرواي٦م قمٜمدي شمٕمٚمؾ ٓ واعمقىمقوم٦م اعمرؾمٚم٦م اي٦ماًمرو وهذه: ىمٚم٧م

 وم٢من وأجْم٤م. اعمّمٓمٚمح ذم شم٘مرر يمام واضم٥م وىمٌقهل٤م قمٚمؿ زي٤مدة راوهي٤م ُمع ٕن اعمرومققم٦م
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 خمتٍمة ٕهن٤م اعمرومققم٦م اًمرواي٦م قمـ ُمًت٘مٚم٦م رواي٦م أهن٤م قمغم يدل ًمٗمٔمٝم٤م اعمرؾمٚم٦م اًمرواي٦م

 .ضمدا

 ٟمزول ؾم٥ٌم ذم سمتامُمف رواه ُمرومققم٤م احلدي٨م روى إذا يم٤من اجلقزاء أب٤م أن واًمٔم٤مهر

 وإن قم٤ٌمس اسمـ إمم ُمًٜمده وٓ راومٕمف همػم خمتٍما  رواه هل٤م ُمٗمنا  أي٦م ذيمر وإذا أي٦م

 اًمرواي٦م شمٕمؾ ٓ اعمرؾمٚم٦م اًمرواي٦م أن هبذا ومٔمٝمر. قمٜمف أظمذه ىمد إصؾ ذم هق يم٤من

 .أقمٚمؿ واهلل. اعمقصقًم٦م

 ومٖمػمش ؿمديدة ٟمٙم٤مرة ومٞمف احلدي٨م وهذاش: »شمٗمًػمه» ذم يمثػم اسمـ احل٤مومظ ىمقل وأُم٤م

 أو اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ يٙمقن أن ضم٤مز إسمٓمف حت٧م ُمـ يٜمٔمر يم٤من اًمذي اًمٌٕمض ذًمؽ ٕن ُمًٚمؿ

 أطمدا ٟمر مل وًمذًمؽ إؿمٙم٤مل وٓ ٟمٙم٤مرة ومال خيٗمك ٓ واوح وهذا إقمراب ضمٝمٚم٦م ُمـ

 اًمذهٌل احل٤مومظ وٓ طمتك اًمِمديدة سم٤مًمٜمٙم٤مرة وصٗمف ذيمره أو احلدي٨م ظمرج ممـ

 يمثػم اسمـ ومٞمف ي٘مقل اًمذي وهق قمٚمٛم٧م يمام صححف سمؾ ًمٚمٛمتقن اًمدىمٞمؼ سمٜم٘مده اعمٕمروف

 ..: ووم٤مشمف ذيمر وىمدش شم٤مرخيف» ذم

 ش.اهلل رمحف وطمٗم٤مفمف احلدي٨م ؿمٞمقخ سمف ظمتؿ وىمد»

 اًمقضمقه ُمٙمِمقوم٤مت ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وراء يّمٚملم يمـ اًمٜم٤ًمء أن قمغم دًمٞمؾ واحلدي٨م

 اًمٜمٌل ُمع يِمٝمدن اعم١مُمٜم٤مت ٟم٤ًمء يمـ: قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م ًمذًمؽ ويِمٝمد

 ٓ اًمّمالة ي٘مْملم طملم سمٞمقهتـ إمم يٜم٘مٚمٌـ صمؿ سمٛمروـمٝمـ ُمتٚمٗمٕم٤مت اًمٗمجر صالة ملسو هيلع هللا ىلص

 .اًمٖمٚمس ُمـ أطمد يٕمرومٝمـ

 وم٢من. اًمٗمجر ُمـش 1» رىمؿ اعمقاىمٞم٧م ذم ُم٣م وىمد وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف

 .اًمقضمقه ُمـ إٓ قم٤مدة يٕمرومـ وٓ اًمٖمٚمس يٙمـ مل ًمق يٕمرومـ أهنـ ُمٗمٝمقُمف

 يمالم يٗمٞمده يمام إمج٤مع وهق اًمّمالة ذم سمٕمقرة ًمٞمس اعمرأة وضمف أن قمغم دًمٞمؾ ومٗمٞمف

 ظم٤مرضمٝم٤م سمٕمقرة ًمٞمس ومقضمٝمٝم٤م يمذًمؽ إُمر يم٤من وإذا أي٦م شمٗمًػم ذم اًم٤ًمسمؼ ضمرير اسمـ

 ظم٤مرضمٝم٤م يٓمٚم٥م ٓ ُم٤م ومٞمٝم٤م يٓمٚم٥م اًمّمالة أن قمغم ُمتٗم٘مقن اًمٕمٚمامء ٕن أومم سم٤مب ُمـ

 ٓ يمام ظم٤مرضمٝم٤م ضمقازه قمغم دًمٞمال ذًمؽ يم٤من داظمٚمٝم٤م ُم٤م أُمر ضمقاز اًمنمع ذم صم٧ٌم وم٢مذا
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 وهق أجْم٤م اًمّمالة ظم٤مرج سمٕمقرة ًمٞمس أنف قمغم اًمٍميح اًمدًمٞمؾ ضم٤مء ىمد أنف قمغم خيٗمك

 :ىمقًمٜم٤م

 اًمٕمٞمد يقم اًمّمالة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع ؿمٝمدت: ىم٤مل اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر قمـ (2)

 اهلل سمت٘مقى وم٠مُمر سمالل قمغم ُمتقيمئ٤م ىم٤مم صمؿ إىم٤مُم٦م وٓ أذان سمٖمػم اخلٓم٦ٌم ىمٌؾ سم٤مًمّمالة ومٌدأ

 ومققمٔمٝمـ اًمٜم٤ًمء أتك طمتك ُم٣م صمؿ وذيمرهؿ اًمٜم٤مس ووقمظ ـم٤مقمتف قمغم وطم٨م

ة وم٘م٤مُم٧مش ضمٝمٜمؿ طمٓم٥م أيمثريمـ وم٢من شمّمدىمـ: »وم٘م٤مل وذيمرهـ  اًمٜم٤ًمء ؾمٓم٦م ُمـ اُمرأ

 وشمٙمٗمرن اًمِمٙم٤مة شمٙمثرن ٕنٙمـ: »ىم٤مل اهلل؟ رؾمقل ي٤م مل: وم٘م٤مًم٧م اخلديـ ؾمٗمٕم٤مء

 ش.اًمٕمِمػم

 .وظمقامتٝمـ أىمرـمتٝمـ ُمـ سمالل صمقب ذم يٚم٘ملم طمٚمٞمٝمـ ُمـ يتّمدىمـ ومجٕمٚمـ: ىم٤مل

 قمـ ـمرق ُمـ وأمحد واًمدارُمل واًمٜم٤ًمئل ُمًٚمؿ أظمرضمف صحٞمح طمدي٨م وهذا

 .قمٜمف قمٓم٤مء صمٜم٤م: ىم٤مل ؾمٚمٞمامن أيب سمـ اعمٚمؽ قمٌد

 اًمرواي٦م شمٚمؽ وًمٕمؾش. ؾمٗمٚم٦م: »اًم٤ٌمىملم ورواي٦م ُمًٚمؿ قمٜمد هق يمذاش. ؾمٓم٦م: »ىمقًمف

 اًمٜمًخ ذم هق هٙمذاش: »ُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل. هذه ُمـ ُمّمحٗم٦م أو حمروم٦م

 ىم٤مل. اًمٜم٤ًمء واؾمٓم٦م: اًمٜمًخ سمٕمض وذم اعمخٗمٗم٦م اًمٓم٤مء وومتح اًمًلم سمٙمنش ؾمٓم٦م»

 أن ؿمٞمقظمٜم٤م طمذاق وزقمؿ: ىم٤مل واخلٞم٤مر اًمٕمدل واًمقؾمط ظمٞم٤مرهـ ُمـ ُمٕمٜم٤مه: اًم٘م٤ميض

سمف وأن ُمًٚمؿ يمت٤مب ذم ُمٖمػم احلرف هذا  أيب اسمـ رواه ويمذا. اًمٜم٤ًمء ؾمٗمٚم٦م ُمـ: صقا

 ُمـ ًمٞم٧ًم اُمرأة: ؿمٞم٦ٌم أيب ٓسمـ رواي٦م وذمش. ؾمٜمٜمف» ذم واًمٜم٤ًمئلش ُمًٜمده» ذم ؿمٞم٦ٌم

 هذا. اخلديـ ؾمٗمٕم٤مء: سمٕمده ىمقًمف ويٕمْمده إول اًمتٗمًػم ود وهذا. اًمٜم٤ًمء قمٚمٞمف

 صحٞمح٦م هل سمؾ ُم٘مٌقل همػم اًمٙمٚمٛم٦م شمٖمٞمػم ُمـ أدقمقه اًمذي وهذا. اًم٘م٤ميض يمالم

د سمؾ هق ومنه يمام اًمٜم٤ًمء ظمٞم٤مر ُمـ هب٤م اعمراد وًمٞمس ة اعمرا  ضم٤مًم٦ًم اًمٜم٤ًمء وؾمط ُمـ اُمرأ

 وؾمٓم٠م أؾمٓمٝمؿ اًم٘مقم وؾمٓم٧م: ي٘م٤مل: اًمٚمٖم٦م أهؾ ُمـ وهمػمه اجلقاهل ىم٤مل. وؾمٓمٝمـ ذم

 .شمقؾمٓمتٝمؿ: أي وؾمٓم٦م

د شمٖمػم ومٞمٝم٤م: أي اعمٝمٛمٚم٦م اًمًٜمل سمٗمتحش اخلديـ ؾمٗمٕم٤مء: »ىمقًمف  يمالم ـه. اش وؾمقا

 .اًمٜمقوي
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 اًمقضمقه ُمٙمِمقوم٤مت اًمّمالة حيين يمـ اًمٜم٤ًمء أن قمغم يدل احلدي٨م وهذا

 .اخلديـ ؾمٗمٕم٤مء سم٠مهن٤م سمٕمْمٝمـ يّمػ أن اًمرواي اؾمتٓم٤مع وًمذًمؽ

 طمج٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل اؾمتٗمت٧م ظمثٕمؿ ُمـ اُمرأة أن قم٤ٌمس اسمـ وقمـ (3)

 وم٠مظمذ احلدي٨م... ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رديػ قم٤ٌمس سمـ واًمٗمْمؾ[ اًمٜمحر يقم] اًمقداع

ة ويم٤مٟم٧م إًمٞمٝم٤م يٚمتٗم٧م قم٤ٌمس سمـ اًمٗمْمؾ  اهلل رؾمقل وم٠مظمذ[ إًمٞمف وشمٜمٔمر] طمًٜم٤مء اُمرأ

 رؾمقل ي٤م: اًمٕم٤ٌمس ًمف وم٘م٤مل: همػمه زاد. أظمر اًمِمؼ ُمـ وضمٝمف ومحقل اًمٗمْمؾ ملسو هيلع هللا ىلص

 ش.قمٚمٞمٝمام اًمِمٞمٓم٤من آُمـ ومٚمؿ وؿم٤مسم٦م ؿم٤مسم٤م رأج٧م: ىم٤مل قمٛمؽ؟ اسمـ قمٜمؼ ًمقي٧م مل اهلل

 قمـ يمٞم٤ًمن سمـ ص٤مًمح ـمريؼ ُمـ طمزم اسمـ وقمٜمف واًمٜم٤ًمئل أمحد أظمرضمف احلدي٨م

 .سمف أظمؼمه قم٤ٌمس اسمـ أن أظمؼمه ي٤ًمر سمـ ؾمٚمٞمامن أن ؿمٝم٤مب اسمـ

 .اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 اًمزي٤مدة وومٞمف ٟمحقه سمف اًمزهري قمـ ؿمٕمٞم٥م ـمريؼ ُمـ اًمٌخ٤مري أظمرضمف وىمد

 .إومم

 وومٞمف ٟمحقه سمف ؿمٝم٤مب اسمـ قمـش اعمقـم٠م» ذم ُم٤مًمؽ ورواه. اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف ويمذًمؽ

 .اًمث٤مٟمٞم٦م اًمزي٤مدة

 قمـ يمٚمٝمؿ أمحد ويمذا أجْم٤م واًمٜم٤ًمئل داود وأيب وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري قمٜمد وهق

 .سمف ُم٤مًمؽ

 وومٞمف ٟمحقه اًمزهري قمـ أظمرى ـمرق ُمـ وأمحد ُم٤مضمف واسمـ اًمٜم٤ًمئل رواه صمؿ

 .إومم اًمزي٤مدة

 أيب سمـ قمكم طمدي٨م ُمـ ومٝمل قم٤ٌمس اسمـ همػم ـمريؼ ومٛمـ إظمػمة اًمزي٤مدة وأُم٤م

 .قمٜمف اهلل ريض ـم٤مًم٥م

 قمٌد قمـ ـمرق ُمـش اعمًٜمد زوائد» ذم اهلل قمٌد واسمٜمف وأمحد اًمؽمُمذي أظمرضمف

 قمكم سمـ طمًلم سمـ قمكم سمـ زيد قمـ رسمٞمٕم٦م أيب سمـ قمٞم٤مش اسمـ قمـ احل٤مرث سمـ اًمرمحـ



 115 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ةاًمٚم٤ٌمُس ذم اًمّمال 

 طمدي٨م ذم قمٜمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمقمم راومع سمـ اهلل قمٌٞمد قمـ طمًلم اسمـ قمكم أبٞمف قمـ

 .احل٩م صٗم٦م ذم ًمف

 ش.صحٞمح طمًـ: »اًمؽمُمذي وىم٤مل صم٘م٤مت رضم٤مًمف ضمٞمد ؾمٜمد وهذا

ة ُمـ اًمقضمف أن قمغم واوح٦م دًٓم٦م ومٞمف واحلدي٨م  يم٤من ًمق» ٕنف سمٕمقرة ًمٞمس اعمرأ

 أن وُٕمره٤م اًمٜم٤مس سمحية يمِمٗمف قمغم اًمًالم قمٚمٞمف أىمره٤م ح٤م ؾمؽمه يٚمزم قمقرة اًمقضمف

 أم هل أطمًٜم٤مء قم٤ٌمس اسمـ قمرف ُم٤م ُمٖمٓمك وضمٝمٝم٤م يم٤من وًمق ومقق ُمـ قمٚمٞمف شمًٌؾ

 .طمزم سمـ ىم٤مًمفش ؿمقه٤مء

 ىمقل وهق ظم٤مرضمٝم٤م وٓ اًمّمالة ذم ٓ سمٕمقرة ًمٞمس وضمٝمٝم٤م أن يمٚمف سمذًمؽ ومث٧ٌم

 وُم٤مًمؽ طمٜمٞمٗم٦م أيب اًمثالصم٦م إئٛم٦م ُمذه٥م وهقش اعمجتٝمد سمداي٦م» ذم يمام اًمٕمٚمامء أيمثر

 ش. اعمجٛمقع» ذم يمام وهمػمهؿ واًمِم٤مومٕمل

 اًمقضمف إسمراز إمم شمدقمق احل٤مضم٦م أن وهق أجْم٤م سم٤مًمٜمٔمر اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض سمذًمؽ واطمت٩م

ء ًمٚمٌٞمع  .قمقرة ذًمؽ جيٕمؾ ومٚمؿ واًمٕمٓم٤مء ًمألظمذ اًمٙمػ إسمراز وإمم واًمنما

 سم٤ميٕمٜمل؟ اهلل ٟمٌل ي٤م: ىم٤مًم٧م قمت٦ٌم سمٜم٧م هٜمد أن: قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ (4)

 ش.ؾمٌع يمٗم٤م يم٠مهنام يمٗمٞمؽ شمٖمػمي طمتك أب٤ميٕمؽ ٓ: »ىم٤مل[ ف يده٤م إمم ومٜمٔمر]

 صمتٜمل: إسمراهٞمؿ سمـ ُمًٚمؿ صمٜم٤مش: اًمًٜمـ» ذم داود أبق أظمرضمف طمًـ طمدي٨م وهذا

 .قمٜمٝم٤م ضمدهت٤م قمـ احلًـ أم قمٛمتل صمتٜمل: ىم٤مًم٧م اعمج٤مؿمٞمٕم٦م قمٛمرو سمٜم٧م همٌٓم٦م

 ش:اعمٞمزان» ذم اًمذهٌل ىم٤مل ًمٙمـ اًمٜم٤ًمء ُمـ سم٤معمجٝمقٓت ُمًٚمًؾ ؾمٜمد وهذا

 ُمـ وٓ اهتٛم٧م ُمـ اًمٜم٤ًمء ذم قمٚمٛم٧م وُم٤م: اعمجٝمقٓت اًمٜمًقة ذم ومْمؾ»

 ش.شمريمقه٤م

ش: يمثػم اسمـ شمٗمًػم» ذم يمام طم٤مشمؿ أيب اسمـ ىم٤مل هب٤م يت٘مقى وؿمقاهد آظمر ـمريؼ وًمف

: ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م قمـ ضمديت قمـ قمٛمتل صمتٜمل: ؾمٚمٞمامن سمٜم٧م قمٓمٞم٦م أم صمتٜمل: قمكم سمـ ٟمٍم صمٜم٤م

 ومٖمػمي اذهٌل: »وم٘م٤مل يده٤م إمم ومٜمٔمر ًمت٤ٌميٕمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إمم قمت٦ٌم سمٜم٧م هٜمد ضم٤مءت

ش ؿمٞمئ٤م سم٤مهلل شمنميمل ٓ أن قمغم أب٤ميٕمؽ: »وم٘م٤مل ضم٤مءت صمؿ سمحٜم٤مء ومٖمػمهت٤م ومذه٧ٌمش يدك
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: وم٘م٤مل اًمًقرايـ؟ هذيـ ذم شم٘مقل ُم٤م وم٘م٤مًم٧م ذه٥م ُمـ ؾمقاران يده٤م وذم وم٤ٌميٕمتف

 ش.ضمٝمٜمؿ ٟم٤مر ُمـ ضمزئلم»

 ُمٜمف سم٠متؿش اعمجٛمع» ذم اهلٞمثٛمل وأورده ىمٌٚمف يم٤مًمذي وؾمٜمده يمثػم اسمـ قمٚمٞمف ؾمٙم٧م

 ش.أقمرومٝمـ مل ُمـ وومٞمف يٕمغم أبق رواه: »ىم٤مل صمؿ

 :ؿمقاهده وُمـ

 ومٚمؿ خمتْم٦ٌم شمٙمـ ومل وم٘م٤مًم٧م شم٤ٌميٕمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أت٧م اُمرأة أن قم٤ٌمس اسمـ قمـ (1)

 .اظمتْم٧ٌم طمتك ي٤ٌميٕمٝم٤م

 ذم يمام صم٘م٤مت رضم٤مًمف وسم٘مٞم٦م ُمدًمس وهق ؾمٚمٞمؿ أيب سمـ ًمٞم٨م وومٞمف اًمٌزار رواه

 ش.اعمجٛمع»

 قم٤مم اًمٜم٤ًمء ي٤ٌميع ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رأج٧م: ىم٤مل اًمرمحـ قمٌد سمـ ُمًٚمؿ قمـ (2)

ة ومج٤مءت اًمّمٗم٤م قمغم اًمٗمتح  ومٖمػمت ذه٧ٌم طمتك ي٤ٌميٕمٝم٤م أن وم٠مبك رضمؾ يده٤م يم٠من اُمرأ

 ومل ٟمٌٝم٤من سمٜم٧م ؾمٛمٞم٦ًم وومٞمف واًمٌزار اًمٓمؼماين رواه: »اهلٞمثٛمل ىم٤مل. سمّمٗمرة يده٤م

 ش.صم٘م٤مت رضم٤مًمف وسم٘مٞم٦م أقمرومٝم٤م

 ذم يمام سم٤معمٕمجٛم٦م وًمٕمٚمف اعمٝمٛمٚم٦م سم٤مًمًلمش ؾمٛمٞم٦ًم» آصؾ ذم يمذا: ىمٚم٧م

 اًمتحتٞم٦م اعمثٜم٤مة قمغم اعمٝمٛمٚم٦م اًمًلم سمت٘مديؿ ومٞمف وىمع ًمٙمـش اإلص٤مسم٦م» وش آؾمتٞمٕم٤مب»

 .أجْم٤م حتريػ أنف واًمٔم٤مهر

 ُمـ واًمٓمؼماين أجْم٤م واًمٌخ٤مري اًمًٙمـ سمـ قمكم أبق رواه: »احل٤مومظ ىم٤مل واحلدي٨م

 اًمرمحـ قمٌد سمـ ُمًٚمؿ ُمقٓه٤م قمـ ٟمٌٝم٤من سمٜم٧م ؿمٛمًٞم٦م قمـ اًمرُمكم يمثػم سمـ قم٤ٌمد ـمريؼ

 ش.حمٗمقفم٤م طمديثٝم٤م أرى ُم٤م: طم٤ٌمن اسمـ ىم٤مل: »ىم٤مل صمؿش. سمف

 ُمـ اُمرأة قمـ ضمدشمف قمـ ؾمٕمٞمد سمـ وٛمرة اسمـ قمـ إؾمح٤مق سمـ حمٛمد قمـ (3)

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمكم دظمؾ: ىم٤مًم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمع اًم٘مٌٚمتلم صٚم٧م ىمد ويم٤مٟم٧م ٟم٤ًمئٝمؿ

 ومام: ىم٤مًم٧مش اًمرضمؾ يمٞمد يده٤م شمٙمقن طمتك اخلْم٤مب إطمدايمـ شمؽمك اظمتْمٌل: »وم٘م٤مل

 .صمامٟملم سمٜم٧م وهل ًمتختْم٥م يم٤مٟم٧م وإن شمٕم٤ممم اهلل ًم٘مٞم٧م طمتك اخلْم٤مب شمريم٧م
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 رواه: »اهلٞمثٛمل ىم٤مل. سمف إؾمح٤مق سمـ حمٛمد أن٤م: ه٤مرون سمـ يزيد صمٜم٤م: أمحد أظمرضمف

 ش.ُمدًمس وهق إؾمح٤مق واسمـ أقمرومٝمؿ مل ُمـ وومٞمف أمحد

 ٟمًخ٦م ذم وىمع يمذا: »ىم٤مل صمؿش اًمتٕمجٞمؾ» ذم أورده ؾمٕمٞمد سمـ وٛمرة اسمـ: ىمٚم٧م

 وهقش اسمـ» ومٞمف ًمٞمس ؾمٕمٞمد اسمـ وٛمرة قمـ إؾمح٤مق سمـ حمٛمد: اعمٕمتٛمدة اًمٜمًخ وذم

 ش.اًمّمقاب

 وأُم٤م شمًؿ مل وم٢مهن٤م ؾمٕمٞمد سمـ وٛمرة ضمدة همػم يٕمرف ٓ ُمـ ومٞمف ومٚمٞمس وقمٚمٞمف: ىمٚم٧م

 .ُمًٚمؿ رضم٤مل ُمـ ومث٘م٦م - ؾمٕمٞمد سمـ وٛمرة أقمٜمل - هق

 صمؿ وم٤مظمتْمٌل اذهٌل: »وم٘م٤مل ٕب٤ميٕمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أتٞم٧م: ىم٤مًم٧م اًمًقداء قمـ (4)

 ُمـ وومٞمفش اًمٙمٌػم» وش إوؾمط» ذم اًمٓمؼماين رواه: »اهلٞمثٛمل ىم٤ملش. أب٤ميٕمؽ طمتك شمٕم٤مزم

 ش.أقمرومف مل

 اخلٓم٤مب سمـ اًمٕمزيز قمٌد ؿمٞمخٞمف قمـش اًمٓمٌ٘م٤مت» ذم ؾمٕمد اسمـ ورواه: ىمٚم٧م

 قم٤مصؿ أم قمـ اًمٕمٞمزار أيب ُمقٓة اًمٙمقومٞم٦م ٟم٤مئٚم٦م قمـ يمالمه٤م اًمقراق أب٤من سمـ وإؾمامقمٞمؾ

 .قمٜمٝم٤م

 وهل اعمحٌؼ سمـ ؾمٚمٛم٦م ُمقٓة ًمٕمٚمٝم٤م قم٤مصؿ وأم ذيمره٤م ُمـ أضمد مل هذه وٟم٤مئٚم٦م

 ش.اًمت٘مري٥م» ذم يمام ُم٘مٌقًم٦م

 اهلل رؾمقل إمم يمت٤مسم٤م سمٞمده٤م اًمًت٤مر وراء ُمـ اُمرأة ُمدت: ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م قمـ (5)

ة يد أو رضمؾ أجد أدري ُم٤م: »وىم٤مل يده ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٘مٌض ملسو هيلع هللا ىلص  اُمرأة سمؾ: وم٘م٤مًم٧مش اُمرأ

ة يمٜم٧م ًمق: »وم٘م٤مل  ش.سم٤محلٜم٤مء أفمٗم٤مرك همػمت اُمرأ

 اًمٕمٜمؼمي ُمٞمٛمقن سمـ ُمٓمٞمع ـمريؼ ُمـ واًمٌٞمٝم٘مل وأمحد واًمٜم٤ًمئل داود أبق أظمرضمف

 .قمٜمٝم٤م قمّمٛم٦م سمٜم٧م صٗمٞم٦م طمدصمتٜمل: ىم٤مل ؾمٕمٞمد أب٤م يٙمٜمك

 .ًملم ؾمٜمد وهذا
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 قمٚمٞمف ٕنف سمٕمقرة ًمٞمس اعمرأة يمػ أن قمغم فم٤مهرة دًٓم٦م إطم٤مدي٨م هذه ومٗمل

ة اًمرضمؾ سملم اًمٗمقارق ُمـ وم٤مرىم٤م ذًمؽ ًمٞمٙمقن سمخْمٌف وأُمر إًمٞمف ٟمٔمر اًمًالم  وذم واعمرا

ة ُمـ ًمٙمِمٗمف ملسو هيلع هللا ىلص ُمٜمف إىمرار ذًمؽ  .اعمرأ

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمع اًمٕمٞمد أؿمٝمدت: ًمف ىمٞمؾ قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ قمـ اًم٤ٌمب وذم

 سمـ يمثػم دار قمٜمد اًمذي اًمٕمٚمؿ أتك طمتك ؿمٝمدشمف ُم٤م اًمّمٖمر ُمـ ُمٙم٤مين وًمقٓ ٟمٕمؿ: ىم٤مل

 وأُمرهـ وذيمرهـ ومققمٔمٝمـ سمالل وُمٕمف اًمٜم٤ًمء أتك صمؿ ظمٓم٥م صمؿ ومّمغم اًمّمٚم٧م

 .سمٞمتف إمم وسمالل هق اٟمٓمٚمؼ صمؿ سمالل صمقب ذم ي٘مٗمٜمف سم٠مجدهيـ هيقيـ ومرأجتٝمـ سم٤مًمّمدىم٦م

 ُمـ واًمٜم٤ًمئل اًمٌٞمٝم٘مل وقمٜمف داود وأبق طمزم اسمـ ـمري٘مف وُمـ اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 .قمٜمف قم٤مسمس سمـ اًمرمحـ قمٌد صمٜمل: ىم٤مل اًمثقري ؾمٗمٞم٤من ـمريؼ

 اهلل رؾمقل سمحية قم٤ٌمس اسمـ ومٝمذا: »ىم٤مل همػمه اًم٤ٌمب ذم طمزم اسمـ يقرد ومل

ة ُمـ اًمٞمد أن ومّمح أجدهيـ رأى ملسو هيلع هللا ىلص  ومٗمرض قمدامه٤م وُم٤م قمقرة ًمٞم٤ًم واًمقضمف اعمرأ

 .شؾمؽمه قمٚمٞمٝم٤م

 ([.3/655) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 لؾؿرأة والؽػني القجف كشػ جقاز

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

ـَ  َوٓ: ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف شمٗمًػم ذم ىم٤مل صمؿ  ٌِْدي ـَ  ُي َٓ  ِزيٜمَتَُٝم  وٓ أي♂: »ُِمٜمَْٝم٤م فَمَٝمرَ  َُم٤م إِ

 واسمـ قم٤ٌمس اسمـ قمـ صحٞمح٤م ذًمؽ ضم٤مه يمام واًمٙمٗملم اًمقضمف إٓ اًمزيٜم٦م ُمقاوع ئمٝمرن

 ش.وقم٤مئِم٦م قمٛمر

 اسمـ روى: وم٠مىمقل هٜم٤م وأزيد 61 - 61 صش اعمًٚمٛم٦م اعمرأة طمج٤مب» اٟمٔمر: ىمٚم٧م

: ىم٤مل: »اعمذيمقرة أي٦م شمٗمًػم ذم قم٤ٌمس اسمـ قمـ 641/  0ش اعمّمٜمػ» ذم ؿمٞم٦ٌم أيب

 صحٞمح سمًٜمد قمٛمر اسمـ قمـ ٟمحقه وروى. صحٞمح وؾمٜمدهش. اًمقضمف ورىمٕم٦م اًمٙمػ

ة إن: »ُمرومققم٤م قم٤مئِم٦م طمدي٨م يت٘مقي مم٤م اًمّمحٞمح٤من إثران ومٝمذان. أجْم٤م  إذا اعمرأ
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 وىمدش. ويمٗمٞمف وضمٝمف إمم وأؿم٤مر هذا إٓ ُمٜمٝم٤م يرى أن يّمٚمح مل اعمحٞمض سمٚمٖم٧م

 سمٕمض يمٚمف ذًمؽ دم٤مهؾ وىمد قمٚمٞمف ُمزيد ٓ سمام آٟمٗم٤م اعمذيمقر اعمّمدر ذم ذًمؽ ذطم٧م

 .اهلل هداهؿ ُمٜمف سمرئ أين يٕمٚمؿ اهلل ُم٤م إمم ومٜمًٌقٟم٤م إهقاء أهؾ

 ([321) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 ودرع مخار دم ادرأة صالة

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 ش.اًمخ... اًمثٞم٤مب ُمـ اعمرأة شمّمكم يمؿ ذم ؾمئٚم٧م أهن٤م قم٤مئِم٦م وقمـ: »ىم٤مل صمؿ

ش اعمّمٜمػ» ذم اًمرزاق قمٌد أظمرضمف وىمد حل٤مًمف وسمٞم٤من ختري٩م دون ذيمره يمذا: ىمٚم٧م

... يمؿ ذم قم٤مئِم٦م ؾم٠مل قمٛمـ ُمٙمحقل ـمريؼ ُمـ 660/  6ش ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ»و 364/  1

 .اًمخ

 .وقم٤مئِم٦م ُمٙمحقل سملم يًؿ مل اًمذي اًمرضمؾ ومٞمف ًمٙمٜمف صم٘م٤مت ورضم٤مًمف: ىمٚم٧م

 اًمٜمٌل زوج ؾمٚمٛم٦م أم رأج٧م: ىم٤مًم٧م احلًـ أم ـمريؼ ُمـ اًمرزاق قمٌد روى ًمٙمـ

 .صحٞمح وإؾمٜم٤مده . ومخ٤مر درع ذم شمّمكم ملسو هيلع هللا ىلص

 .اًم٘مٛمٞمص: واًمدرع

 قمـ 611/  6 واًمٌٞمٝم٘مل ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ وقمٜمف 321/  3ش اعمقـم٠م» ذم ُم٤مًمؽ وروى

 اًمدرع ذم شمّمكم يم٤مٟم٧م ُمٞمٛمقٟم٦م أن - ُمٞمٛمقٟم٦م طمجر ذم يتٞمام ويم٤من - اخلقٓين اهلل قمٌٞمد

 .أجْم٤م صحٞمح وإؾمٜم٤مده. إزار قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمس واخلامر

 أُمرا  يم٤من واخلامر اًمدرع ذم اعمرأة صالة أن قمغم يدل مم٤م أظمرى آصم٤مر اًم٤ٌمب وذم

 ُم٤م ذًمؽ يٜم٤مذم وٓ اًمّمالة ذم قمقرهتـ ًمًؽم قمٚمٞمٝمـ جي٥م ُم٤م أىمؾ وهق ًمدهيؿ ُمٕمرووم٤م

 اعمرأة شمّمكم: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمـ واًمٌٞمٝم٘مل ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ روى

 .صحٞمح وإؾمٜم٤مدهش. وإزار ومخ٤مر درع: أثقاب صمالصم٦م ذم



٤مُس ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   130   اًمٚم

: يمٚمٝم٤م صمٞم٤مهب٤م ذم ومٚمتّمؾ اعمرأة صٚم٧م إذا: »ىم٤مل قمٛمر اسمـ قمـ أظمرى ـمريؼ وذم

 .أجْم٤م صحٞمح وؾمٜمده ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواهش. واعمٚمحٗم٦م واخلامر اًمدرع

 .أقمٚمؿ واهلل. هل٤م وإومْمؾ إيمٛمؾ قمغم حمٛمقل يمٚمف ومٝمذا

 ([323) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 مؼبقلة غر فصالهتا رأشفا يغطل مخار بغر ادرأة صؾت إذا

 قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ُم٘مٌقًم٦م همػم ومّمالهت٤م رأؾمٝم٤م يٖمٓمل مخ٤مر سمٖمػم اعمرأة صٚم٧م وإن

 ..صحٞمح احلدي٨مش. سمخامر إٓ طم٤مئض صالة اهلل ي٘مٌؾ ٓ: »اًمًالم

ة ُمـ اهلل ي٘مٌؾ ٓ: »سمٚمٗمظ ىمت٤مدة أيب طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمٚمحدي٨م  طمتك صالة اُمرأ

 ش.ختتٛمر طمتك اعمحٞمض سمٚمٖم٧م ضم٤مري٦م ُمـ وٓ زيٜمتٝم٤م، شمقاري

 .أجْم٤مش إوؾمط» وذمش اًمّمٖمػم» ذم اًمٓمؼماين أظمرضمف

 .يٕمرف ٓ ُمـ إؾمٜم٤مده وذم

 وم٢مهن٤م ًمٚمحٞمض ُمالسم٦ًم هل ُمـ ٓ اعمحٞمض ؾمـ سمٚمٖم٧م ُمـ: احلدي٨م ذم واحل٤مئض

 ىمد اُمرأة صالة اهلل ي٘مٌؾ ٓ: »سمٚمٗمظ ظمزيٛم٦م اسمـ رواي٦م ذم ُمٌلم وهق اًمّمالة ُمـ ممٜمققم٦م

 :اًمؽمُمذي ىم٤ملش. سمخامر إٓ طم٤مو٧م

ة أن اًمٕمٚمؿ أهؾ قمٜمد قمٚمٞمف واًمٕمٛمؾ»  ؿمٕمره٤م ُمـ ورء ومّمٚم٧م أدريم٧م إذا اعمرأ

 ُمـ ورء اعمرأة صالة دمقز ٓ: ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل ىمقل وهق صالهت٤م، دمقز ٓ ُمٙمِمقف

 ومّمالهت٤م ُمِمٙمقوم٤م ىمدُمٞمٝم٤م فمٝمر يم٤من إن: ىمٞمؾ وىمد: اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل ُمٙمِمقف، ضمًده٤م

 ش.ضم٤مئزة

 ([.3/131) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]



 131 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٚم٤ٌمُس ذم اًمّمالة 

 حتتفا ما حتؽل ادرأة ثقاب تؽقن أن جيقز ال

 ؿمٗم٤موم٤م أو ؾمخٞمٗم٤م - ذًمؽ همػم أو ضمقرسم٤م أو يم٤من مخ٤مرا - صمٞم٤مهب٤م شمٙمقن أن جيقز وٓ

 :ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف ويّمٗمف حتتف ُم٤م حيٙمك

 اًمٌخ٧م يم٠مؾمٜمٛم٦م رؤؾمٝمـ قمغم قم٤مري٤مت يم٤مؾمٞم٤مت ٟم٤ًمء أُمتل آظمر ذم ؾمٞمٙمقن»

 رحيٝم٤م جيدن وٓ اجلٜم٦م يدظمٚمـ ٓ: »آظمر طمدي٨م ذم زادش. ُمٚمٕمقٟم٤مت وم٢مهنـ اًمٕمٜمقهـ

 ش.ويمذا يمذا ُمًػمة ُمـ ًمتقضمد رحيٝم٤م وإن

 وأظمر طمًـ سم٢مؾمٜم٤مد قمٛمرو اسمـ قمـش اًمّمٖمػم» ذم اًمٓمؼماين رواه إول احلدي٨م

 إمم طم٤مضم٦م ومال ًمذاش اعمّمٜمػ» ذم خمرضم٤من ومه٤م. هريرة أيب قمـ وهمػمه ُمًٚمؿ قمٜمد

 .هٜم٤م خترجيٝمام

 شمرى طمتك هب٤م اهلل ٟم٠ٌمه اًمتل اًمّم٤مدىم٦م وشمٜمٌآتف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمٕمجزات ُمـ واحلدي٨م

 .سم٤مهلل إٓ ىمقة وٓ طمقل وٓ زُم٤مٟمٜم٤م أهؾ ٟم٤ًمء أيمثر قمغم آٟمٓم٤ٌمق مت٤مم ُمٜمٓمٌ٘م٤م ومٞمف ُم٤م

 وقمٚمؾ ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل يمام همالًم٦م اًمثٞم٤مب حت٧م ومٚمتجٕمؾ ذيمرت مم٤م ؿمٞمئ٤م ظمِمٞم٧م وم٢مذا

 .شقمٔم٤مُمٝم٤م طمجؿ شمّمػ أن أظم٤مف وم٢مين: »سم٘مقًمف احلدي٨م ٟمٗمس ذم ذًمؽ

 اهلل رؾمقل يم٤ًمين: ىم٤مل زيد سمـ أؾم٤مُم٦م رواي٦م ُمـ وهق طمًـ إؾمٜم٤مده احلدي٨م

 شمٚمٌس مل ًمؽ ُم٤م: »وم٘م٤مل اُمرأيت ومٙمًقهت٤م اًمٙمٚمٌل دطمٞم٦م ًمف أهداه٤م مم٤م يمثٞمٗم٦م ىمٌٓمٞم٦م ملسو هيلع هللا ىلص

 أن أظم٤مف وم٢مين همالًم٦م حتتٝم٤م ومٚمتجٕمؾ ُمره٤م: »وم٘م٤مل اُمرأيت يمًقهت٤م: ىمٚم٧مش اًم٘مٌٓمٞم٦م؟

 ش.قمٔم٤مُمٝم٤م طمجؿ شمّمػ

 سمـ حمٛمد قمـ قم٘مٞمؾ اسمـ حمٛمد سمـ اهلل قمٌد ـمريؼ ُمـ واًمٌٞمٝم٘مل أمحد أظمرضمف

 .قمٜمف زيد سمـ أؾم٤مُم٦م

 سمـ اهلل قمٌد وومٞمف واًمٓمؼماين أمحد رواه: »وىم٤ملش اعمجٛمع» ذم أورده واحلدي٨م

 ش.وٕمػ وومٞمف طمًـ وطمديثف قم٘مٞمؾ سمـ حمٛمد

 .ٟمٗمًف دطمٞم٦م طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف: ىمٚم٧م



٤مُس ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   132   اًمٚم

 اسمـ قم٤ٌمس أن ضمٌػم سمـ ُمقؾمك صمٜمل: أجقب سمـ حيٞمك ـمريؼ ُمـ اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف

 سمـ دطمٞم٦م قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ يزيد سمـ ظم٤مًمد قمـ طمدصمف اعمٓمٚم٥م قمٌد سمـ قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد

 ًمف وىم٤مل اًم٘مٌٓمٞم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أقمٓم٤مه اًمذي ٟمٗمًف دطمٞم٦م أن وومٞمف. ٟمحقه سمف ظمٚمٞمٗم٦م

 ومم ومٚمامش سمف ختتٛمر صديٕم٤م ص٤مطمٌتؽ وأقمط ىمٛمٞمّم٤م صديٕمٝم٤م اضمٕمؾ:» اًمًالم قمٚمٞمف

: اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل صمؿ أظمرى ىمّم٦م وًمٕمٚمٝم٤مش يّمػ ًمئال ؿمٞمئ٤م حتتف دمٕمؾ ُمره٤م: »ىم٤مل دقم٤مه

ش أيمثر اهلل قمٌٞمد اسمـ: ىم٤مل ُمـ: »اًمٌخ٤مري ىم٤ملش اهلل قمٌٞمد سمـ قم٤ٌمس: سمٕمْمٝمؿ وىم٤مل»

 ورواه: »اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل. ضمري٩م واسمـ أجقب سمـ حيٞمك: اهلل قمٌٞمد اسمـ ىم٤مل ومٞمٛمـ وذيمر

 ش.طمدصمف قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌٞمد أن ضمٌػم سمـ ُمقؾمك قمـ هلٞمٕم٦م سمـ اهلل قمٌد

 أجقب سمـ حيٞمك رواه: »قم٘مٌف وىم٤ملش ؾمٜمٜمف» ذم أظمرضمف هلٞمٕم٦م اسمـ طمدي٨م: ىمٚم٧م

 ش.قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌٞمد سمـ قم٤ٌمس وم٘م٤مل

 قمٜمف واًمراوي ُم٘مٌقل وهق: »ىم٤ملش اًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ ىم٤مل يمام اًمّمقاب وهق

 ش.ُمًتقر ضمٌػم سمـ ُمقؾمك

 .أقمٚمؿ واهلل. ىمٌٚمف سمام يت٘مقى ًمٙمٜمف وٕمٞمػ اإلؾمٜم٤مد هبذا وم٤محلدي٨م

 .سم٤مٟٓم٘مٓم٤مع اًمذهٌل وأقمٚمف وصححف، أجْم٤م احل٤ميمؿ رواه وىمد

 ([.3/133) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 صًزا ذيؾفا تطقؾ أن ادرأة عذ جيب

 شمزيد ٓ ؿمؼميـ أو اًمٙمٕمٌلم ُمـ ؿمؼما  ذيٚمٝم٤م شمٓمٞمؾ أن قمٚمٞمٝم٤م جي٥م سمؾ هل٤م وجيقز

 .قمٚمٞمف

 يٜمٔمر مل ظمٞمالء صمقسمف ضمر ُمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ٕىمداُمٝمـ ؾمؽما  وذًمؽ

 يرظملم: »ىم٤مل سمذيقهلـ؟ اًمٜم٤ًمء يّمٜمٕمـ ومٙمٞمػ: ؾمٚمٛم٦م أم وم٘م٤مًم٧مش اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إًمٞمف اهلل

 ش.قمٚمٞمف يزدن ٓ ذراقم٤م ومػمظمٞمٜمف: »ىم٤مل أىمداُمٝمـ شمٜمٙمِمػ إذن: وم٘م٤مًم٧مش ؿمؼما 



 133 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٚم٤ٌمُس ذم اًمّمالة 

 أجقب قمـ ُمٕمٛمر صمٜم٤م: ىم٤مل اًمرزاق قمٌد قمـ واًمؽمُمذي اًمٜم٤ًمئل أظمرضمف احلدي٨م

 ش.صحٞمح طمًـ طمدي٨م هذا: »اًمؽمُمذي وىم٤مل. سمف ُمرومققم٤م قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع قمـ

 قمغم ومٞمف اظمتٚمػ ىمد ًمٙمٜمف اًمِمٞمخلم رضم٤مل صم٘م٤مت يمٚمٝمؿ ورضم٤مًمف ىم٤مل يمام وهق

 [.هٜم٤مك ومراضمٕمف قمٚمٞمف اخلالف اإلُم٤مم سملم صمؿ.]ٟم٤مومع

 ُم٤مضمف واسمـ داود أبق أظمرضمف قمٛمر اسمـ قمـ أظمرى ـمريؼ وًمٚمحدي٨م[: ىم٤مل صمؿ]

 اهلل رؾمقل رظمص: ىم٤مل قمٛمر اسمـ قمـ اًمٜم٤مضمل اًمّمديؼ أيب قمـ اًمٕمٛمل زيد قمـ وأمحد

 إًمٞمٜم٤م يرؾمٚمـ ومٙمـ ؿمؼما  ومزادهـ اؾمتزدٟمف صمؿ ؿمؼما  اًمذيؾ ذم اعم١مُمٜملم ُٕمٝم٤مت ملسو هيلع هللا ىلص

 .ذراقم٤م هلـ ومٜمذرع

 وم٢منش اًمت٘مري٥م» ذم يمام وٕمٞمػ وهق اًمٕمٛمل زيد همػم ُمًٚمؿ رضم٤مل صم٘م٤مت ورضم٤مًمف

 اًمتل قمٌٞمد أيب سمٜم٧م صٗمٞم٦م زوضمف قمـ أظمذه٤م ومٚمٕمٚمف قمٛمر اسمـ قمـ اًمرواي٦م هذه صح٧م

 هذه وأوم٤مدتش: »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل آٟمٗم٤م ؾمٌؼ يمام ؾمٚمٛم٦م أم قمـ احلدي٨م روت

 ش.اعمٕمتدًم٦م اًمٞمد سمِمؼم ؿمؼمان وأنف ومٞمف اح٠مذون اًمذراع ىمدر اًمرواي٦م

ة ىمدُمل ؾمؽم وضمقب قمغم يدل واحلدي٨م  .وهمػمه اًمِم٤مومٕمل ُمذه٥م وهق اعمرأ

 ([.3/135) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 العقرة حد دم واألمة احلرة بني فرق ال

 ضم٤مءت ٟمٕمؿ اًمٗمرق دًمٞمؾ وضمقد ًمٕمدم وإُم٦م احلرة سملم ذًمؽ ذم ومرق ٓ أنف واقمٚمؿ

 وٕمٗمٝم٤م سملم وىمد طمج٦م هب٤م شم٘مقم ٓ إؾم٤مٟمٞمد وٕمٞمٗم٦م ًمٙمٜمٝم٤م اًمٗمرق ذم إطم٤مدي٨م سمٕمض

 .ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمٕمٝم٤مش اًمتٚمخٞمص» ذم طمجر اسمـ احل٤مومظ

 اهلل ومديـ وإُم٦م احلرة سملم اًمٗمرق وأُم٤م: »اهلل رمحف طمزم اسمـ ىم٤مل ُم٤م أطمًـ وُم٤م 

ئر ذم ذًمؽ ومٙمؾ واطمدة واًمٓمٌٞمٕم٦م واخلٚم٘م٦م واطمد شمٕم٤ممم  ي٠ميت طمتك ؾمقاء واإلُم٤مء احلرا

 :ىم٤مل صمؿش قمٜمده ومٞمقىمػ رء ذم سمٞمٜمٝمام اًمٗمرق ذم ٟمص



٤مُس ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   134   اًمٚم

 وأن إُم٦م يمتحريؿ سم٤محلرة اًمزٟم٤م حتريؿ أن ذم اإلؾمالم أهؾ ُمـ اصمٜم٤من اظمتٚمػ وُم٤م»

 ذم احلرة شمٕمرض وأن ومرق وٓ سم٤مُٕم٦م اًمزاين قمغم يم٤محلد سم٤محلرة اًمزاين قمغم احلد

 سمٕمد أطمد ىمقل ي٘مٌؾ ٓ أن وضم٥م وؿمٌٝمف وهلذا ومرق وٓ إُم٦م يمتٕمرض اًمتحريؿ

 ش.اًمًالم قمٚمٞمف إًمٞمف يًٜمده سم٠من إٓ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 ([.3/160) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

( بخامر إال(  بالغة أي)  حائض صالة اهلل يؼبؾ ال: )حديث

 اإلماء بعؿقمف يشؿؾ

 طمدي٨م هقش سمخامر إٓش  سم٤مًمٖم٦م أي»  طم٤مئض صالة اهلل ي٘مٌؾ ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف

ة احلدي٨م ومتخّمٞمص أجْم٤م اإلُم٤مء يِمٛمؾ سمٕمٛمقُمف وهق صحٞمح  ٓ مم٤م احلرة سم٤معمرأ

 ذم ظمرضمتف وىمد اظمتٛمري: هلؿ عمقٓة ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن روي ىمد سمؾ. دًمٞمال ًمف أقمرف

 ي١ميد ومٝمق آظمتامر وضمقب ذم يم٤محلرة إُم٦م أن قمغم يدل ومٝمذاش  01 صش » احلج٤مب»

 .إًمٞمف اعمِم٤مر اًمٕمٛمقم

 يًػم سمتٍمف[ 60ص وًم٤ٌمؾمٝم٤م اعمرأة طمج٤مب حت٘مٞمؼ طم٤مؿمٞم٦م]

 

 عقرة؟ الػخذ هؾ

ش وقمثامن: وهمػمه ُمًٚمؿ زاد» ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل زوج قم٤مئِم٦م أن اًمٕم٤مص سمـ ؾمٕمٞمد قمـ

 ٓسمس ومراؿمف قمغم ُمْمٓمجع وهق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمغم اؾمت٠مذن سمٙمر أب٤م أن: طمدصم٤مه

 اؾمت٠مذن صمؿ اٟمٍمف، صمؿ طم٤مضمتف إًمٞمف وم٘م٣م يمذًمؽ، وهق سمٙمر ٕيب وم٠مذن قم٤مئِم٦م، ُمرط

 صمؿ: قمثامن ىم٤مل اٟمٍمف، صمؿ طم٤مضمتف إًمٞمف وم٘م٣م احل٤مل، شمٚمؽ قمغم وهق ًمف وم٠مذن قمٛمر

 صمؿ طم٤مضمتل إًمٞمف وم٘مْمٞم٧مش صمٞم٤مسمؽ قمٚمٞمؽ امجٕمل: »ًمٕم٤مئِم٦م وىم٤مل ومجٚمس قمٚمٞمف اؾمت٠مذٟم٧م

 اهلل ريض وقمٛمر سمٙمر ٕيب ومزقم٧م أرك مل ُم٤مزم اهلل رؾمقل ي٤م: قم٤مئِم٦م وم٘م٤مًم٧م اٟمٍموم٧م،
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 ظمِمٞم٧م وإين طمٞمل رضمؾ قمثامن إن: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل ًمٕمثامن؟ ومزقم٧م يمام قمٜمٝمام

 ش.طم٤مضمتف ذم إزم يٌٚمغ ٓ أن احل٤مل شمٚمؽ قمغم ًمف أذٟم٧م إن

 قمٌد سمـ ؾمٚمٛم٦م وأيب ي٤ًمر اسمٜمل وؾمٚمٞمامن قمٓم٤مء قمـ طمرُمٚم٦م أيب سمـ حمٛمد ورواه

 أو ومخذيف قمـ يم٤مؿمٗم٤م سمٞمتل ذم ُمْمٓمجٕم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اًمرمحـ

 اؾمت٠مذن صمؿش: وومٞمف احلدي٨م... »احل٤مل شمٚمؽ قمغم وهق ًمف وم٠مذن سمٙمر أبق وم٤مؾمت٠مذن ؾم٤مىمٞمف

 احلدي٨م.. سمٙمر أبق دظمؾ: قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م.. صمٞم٤مسمف وؾمقى ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومجٚمس قمثامن

 رضمؾ ُمـ أؾمتحل أٓ: »وم٘م٤مل صمٞم٤مسمؽ؟ وؾمقي٧م ومجٚم٧ًم قمثامن دظمؾ صمؿ... وومٞمف

 ش.اعمالئٙم٦م؟ ُمٜمف شمًتحل

 وهقش قمقرة اًمٗمخذ: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صح ىمد أنف واقمٚمؿ [:اإلمام قال]

 سمف اًمٕمٛمؾ ومٞمدع اًمٜم٤مس سمٕمض قمغم هذا يِمٙمؾ وم٘مد ،ش22ش »اًمٖمٚمٞمؾ إرواء» ذم خمرج

 إطم٤مدي٨م سملم اًمتقومٞمؼ وضمقب ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ قمٚمٞمف ُم٤م ظمالف وهذا. اًمؽممج٦م حلدي٨م

 اًمؽممج٦م طمدي٨م يٙمقن أن: إول: اًمتقومٞمؼ ُمـ وضمقه ًمٚم٤ٌمطم٨م يٌدو وهٜم٤م. اًمّمحٞمح٦م

 ظمّمقصٞم٤مشمف ُمـ أنف قمغم اًمٙمِمػ حيٛمؾ أن: اًمث٤مينش. قمقرة اًمٗمخذ: »طمدي٨م ىمٌؾ

 وش. اًمٗمٕمؾ قمغم ُم٘مدم اًم٘مقل: »ىم٤مقمدة وي١ميده أظمر، احلدي٨م يٕم٤مرض ومال ،ملسو هيلع هللا ىلص

 . أقمٚمؿ واهللش. اعمٌٞمح قمغم ُم٘مدم احل٤مفمر»

 (.621/ 0) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 عقرة؟ الػخذ هؾ

 اًمٕمقرة؟ ُمـ اًمٗمخذ هؾ! اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م :مداخؾة

 ًمٞمس إٟمف: ىم٤مئؾ سملم ُم٤م اًمرضمؾ ومخذ ذم وطمديًث٤م ىمدياًم  اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ :الشقخ

 ُم٤م وم٤مًمّمحٞمح اًمًقءشم٤من مه٤م إٟمام اعمٖمٚمٔم٦م وم٤مًمٕمقرة خمٗمٗم٦م، قمقرة إٟمف: ىم٤مئؾ سملم وُم٤م سمٕمقرة

 وسمٕمدش قمقرة اًمٗمخذ: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن واطمد ـمريؼ ُم٤م همػم ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صح

 يٕم٤مرض أن احلدي٨م هذا سمّمح٦م اًمٕم٤مرف ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ احلدي٨م هذا ُمثؾ صمٌقت



٤مُس ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   161   اًمٚم

 إظمذ ُمـ متٜمٕمف ؿمٌٝم٦م ًمديف يم٤من إذا إٓ مهللا قمقرة اًمٗمخذ ًمٞمس ٓ،: ومٞم٘مقل احلدي٨م

 اًمٗمخذ: ي٘مقل سمٕمْمٝمؿ أن ُمـ آٟمًٗم٤م ؾمٛمٕمتؿ سمام احلدي٨م يٗمن دمٕمٚمف أو احلدي٨م هبذا

ه ُم٤م ذًمؽ قمغم حيٛمٚمف خمٗمٗم٦م، قمقرة وًمٙمٜمف قمقرة  ذم اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م يمت٥م سمٕمض ذم ي٘مرأ

 اعمٜم٤مؾم٤ٌمت، سمٕمض ذم ومخذه فمٝمر ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ُمـ ُمًٚمؿ صحٞمح ذم أو اًمٌخ٤مري

 اًمٗم٘مف سم٠مصقل قمٚمؿ قمغم يم٤من ُمـ ًمٙمـ سمٕمقرة، ًمٞمس اًمٗمخذ أن قمغم طمج٦م ذًمؽ ومٞمتخذ

 قمغم ىمقًمف ىمدم ىمقًمف ُمع اًمًالم قمٚمٞمف ومٕمٚمف شمٕم٤مرض إذا أنف: اًمّمالة ىمٌؾ ذيمرٟم٤م ويمام

 قمٚمٞمف سمذاشمف ظم٤مًص٤م يٙمقن وم٘مد ومٕمٚمف وأُم٤م أُمتف، ًمٙمؾ شمنميع اًم٘مقل ٕن وذًمؽ6 ومٕمٚمف

 .واًمًالم اًمّمالة

 وُمٌٞمح طم٤مفمر شمٕم٤مرض إذا: شم٘مقل اًمتل إظمرى سم٤مًم٘م٤مقمدة قمٚمٞماًم  يم٤من إذا ويمذًمؽ

: يٕمٜمل طم٤مفمرش قمقرة اًمٗمخذ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘مقًمف اعمٌٞمح، قمغم احل٤مفمر ىمدم

 ُمٌٞمح ُمٜمف ومٕمؾ هذا ًمٗمخذه احلقادث سمٕمض ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ويمِمػ حمرم،: يٕمٜمل ُم٤مٟمع

 ًمق ىم٤مقمدشم٤من شمقومرت ومٝمٜم٤م اعمٌٞمح، قمغم احل٤مرض ىمدم اعمٌٞمح ُمع احل٤مفمر شمٕم٤مرض وم٢مذا

 ه٤مشم٤من شمقومرت وىمد ومٙمٞمػ قمقرة اًمٗمخذ جلٕمٚم٧م سم٤مُٕمر إطمدامه٤م اؾمت٘مٚم٧م

 ىمقًمف ىمقًمف، قمغم ومٕمٚمف ي٘مدم: وم٢مًذا ومٕمٚمف ظم٤مًمػش قمقرة اًمٗمخذ: »وم٘مقًمف! اًم٘م٤مقمدشم٤من؟

 ًمذًمؽ اعمٌٞمح قمغم ُم٘مدم وم٤محل٤مفمر يمِمػ ومٕمٚمف اًمٗمخذ، ًمٙمِمػ حمرم ُم٤مٟمع طم٤مفمر

 .اًمٕمقرة ُمـ ٕنف ومخذه6 ؾمؽم قمغم حيرص أن اعمًٚمؿ قمغم جي٥م أنف: وم٤مًمّمقاب

 واًمًقءشم٤من صٖمرى قمقرة اًمٗمخذ: ومٞم٘م٤مل قمٚمٞمٝم٤م أدًم٦م ٓ دىم٤مئؼ ذم اًمدظمقل أُم٤م

 اًمٗمخذ أن اًمٜمٔمري٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ؿمؽ ٓ وآضمتٝم٤مد اًمرأي سم٤مب ُمـ ومٝمذا يمؼمى قمقرة

 يٙمقن ىمد أظمرى ضمٝم٦م ُمـ وًمٙمـ شمِمٌٞمف، ٓ أو يم٤مًمًقءشملم قمقرة أنف طمٞم٨م ُمـ ًمٞمس

 داقمل ومال ومٚمذًمؽ اًمًقءشملم ُمـ أيمثر اًمِمٝمقة حيرك ىمد ٕنف حترياًم6 أؿمد اًمٗمخذ

: ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن يٙمٗمٞمٜم٤م صٖمرى ؾمقءة أو يمؼمى ؾمقءة اًمتٛمٞمٞمز هذا ذم ًمٚمدظمقل

 . ٟمٕمؿش قمقرة اًمٗمخذ»

  ؟[حمذور وهق ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل اًمٜمٌل ظمّمقصٞم٦م يٙمقن يمٞمػ] :مداخؾة



 163 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٚم٤ٌمُس ذم اًمّمالة 

[ ًمٙمٜمٝم٤م] حمذوًرا؟ أخٞمس أرسمٕم٦م؟ ُمـ أيمثر اًمرؾمقل شمزوج يمٞمػ :الشقخ

 ًمٙمـ اًمٕمذر، هذا ُمـ أيمثر اًم٤ٌمطم٨م اًمٗم٘مٞمف يذيمر أن يٛمٙمـ هٜم٤م ًمٙمـ ظمّمقصٞم٦م،

 يمٞمػ اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف يرد أن اًم١ًمال هلذا اعمٗمٙمر ًمّمد هق يم٤من ضمقايب أن٤م احل٘مٞم٘م٦م

 حمذوًرا ًمٞمس هق ًمٙمـ آٟمًٗم٤م، ًمؽ ىمٚم٧م يمام: اجلقاب اعمحذور؟ يرشمٙم٥م ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل

 صمالث هٜم٤مك اًم٥ًٌم؟ هق ُم٤م ًمٙمـ ًمٚمٛمقوقع، اًمدىمٞمؼ اجلقاب هق هذا إًمٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم

 مل: اجلقاب إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ومخذه قمـ اًمًالم قمٚمٞمف ًمٙمِمٗمف سم٤مًمٜم٦ًٌم: اطمتامٓت

 :أوضمف صمالصم٦م ُمـ ضمقاب يمِمػ؟

 ضمقاب وهذاش قمقرة اًمٗمخذ: »ىمقًمف ىمٌؾ ذًمؽ يٙمقن أن يٛمٙمـ: األول اجلقاب

 .ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف خي٤مًمػ ومٕمٚمف ومٞمٝم٤م اًمتل إُمقر ُمـ ًمٙمثػم سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمٓمرد

 أن أردت ُم٤م وأن٤م صمقسمف، قمٜمف يٜمٙمِمػ يم٠من يٛمٚمٙمف ٓ ُٕمر ذًمؽ يٙمقن أن ويٛمٙمـ

 ومٞمٝم٤م اًمتل إطم٤مدي٨م شمٚمؽ ُمـ وم٢من اإلضم٤مسم٦م، ذم أـمٞمؾ ٓ طمتك اًمتٗم٤مصٞمؾ هذه ذم أدظمؾ

 قمٚمٞمف أهم٤مر قمٜمدُم٤م أنف اًمّمحٞمحلم ذم أنس طمدي٨م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومخذ اٟمٙمِم٤مف

 صحٞمح ذم أطمدمه٤م: ًمٗمٔم٤من مه٤م روايت٤من ومرؾمف قمغم وهق ظمٞمؼم قمغم واًمًالم اًمّمالة

ش ومخذه قمـ اإلزار اٟمحن: »ُمًٚمؿ ورواي٦مش ومخذه قمـ اهلل رؾمقل طمن: »اًمٌخ٤مري

 أهنؿ ريمٌقا  إذا يم٤مٟمقا  يمٞمػ إوًملم اًمٗمرؾم٤من شمّمقرٟم٤م إذا ضمًدا ـمٌٞمٕمٞم٦م صقرة وهذه

 يٙمقن أن ومٞمٛمٙمـ ومرؾمف، قمغم ريمقسمف ذم[ يتٕمثر] ٓ ًمٙمل وىمٛمّم٤مهنؿ صمٞم٤مهبؿ يٚمٛمقن

 ومخذه، قمـ يمِمػ: ىم٤مل وم٤مًمراوي واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وإزاره صمقسمف وؿ قمٜمدُم٤م إُمر

 مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إن: أي ومخذه قمـ اإلزار اٟمحن: شمٕمٌػم سم٠مدق اًمرواي٦م روى أطمدهؿ ًمٙمـ

 ..ُمٜمف ىمّمد دون وىمع وًمٙمٜمف اًم٘مّمد هذا ي٘مّمد

 يمٛمثؾ ظمّمقصٞم٦م هذا يٙمقن أن يٛمٙمـ: وإظمػم اًمث٤مًم٨م آطمتامل: وأظمػًما 

 .أرسمع ُمـ سم٠ميمثر اًمًالم قمٚمٞمف شمزوضمف

 أريد وٓ اًم٘م٤مقمدشملم، ه٤مشملم قمغم سمٞمٜمٝم٤م ًمٚمتقومٞمؼ أُمثٚم٦م شمّمٚمح يمثػمة أطم٤مدي٨م وهٜم٤مك

 . إؾمئٚم٦م ُمـ قمٜمدٟم٤م ُم٤م ومحًٌٜم٤م ضمديًدا سم٤مسًم٤م قمٚمٞمٙمؿ أومتح أن

 (11:61:61/أ 10: اًمٜمقر رطمٚم٦م)
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 صػاف بثقب الرجؾ صذ إذا

 ؿم٤موَم٦م؟ ًمٙمـ ضمالسمٞم٦م،[ ذم اًمرضمؾ صغم إذا] :مداخؾة

 .سم٤مـمٚم٦م صالة شمٙمقن حتج٥م ُم٤م إذا :الشقخ

 ( 11: 10: 03/   324/  واًمٜمقر اهلدى) 

 إعادة يقجب هؾ العقرة يؽشػ الثقب دم ثؼب وجقد

 الصالة؟

 اًمّمالة؟ إقم٤مدة يقضم٥م هؾ اًمثقب، ذم صم٘م٥م وضمقد ؿمٞمخٜم٤م، :مداخؾة

 اًمثقب؟ ذم صم٘م٥م :الشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 اًمٕمقرة؟ قمـ يٙمِمػ يٕمٜمل، شم٘مّمد :الشقخ

 يٕمٜمل؟ يمٌػم، أم صٖمػم صم٘م٥م ُمقضمقد ؿمٞمخ، ي٤م ٟمٕمؿ اًمٗمخذ ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ :مداخؾة

 ..واطمده قمغم ظمٚمٞمؽ يمٌػم، أم صٖمػم صم٘م٥م :الشقخ

 .صٖمػم :مداخؾة

 اًمٕمقرة؟ قم٤مدي٦م سمٕملم ُمٜمف ُيرى يٕمٜمل اًمّمٖمػم، اًمث٘م٥م هذا ـمٞم٥م، :الشقخ

 .يرى اًمٜمٔمر ُيَدىّمؼ اًمٚم ـل واهلل :مداخؾة

 يٕمٚمؿ ٓ يم٤من وإن جيقز، ومال يٕمٚمؿ يم٤من وم٢من يٕمٚمؿ؟ يٚمٌس واًمذي ـمٞم٥م، :الشقخ

 .[51:اح٤مئدة♂ ]ؾَمَٚمَػ  قَماَم  اّلَِلُ  قَمَٗم٤م▬

 اًمّمالة؟ إقم٤مدة ؿمٞمخٜم٤م قمٚمٞمف ُم٤م سمٕمد، وومٞمام :مداخؾة
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 يمٞمػ؟ :الشقخ

 .صالشمف سمٕمد سمٕمد، ومٞمام قمٚمؿ إن :مداخؾة

 إن آطمتامًملم، قمغم أضمٌتؽ أن٤م ىمٌؾ، ُمـ يٕمٚمؿ يم٤من إذا إٓ قمٚمٞمف، ُم٤م ٓ، :الشقخ

 .إقم٤مدة ُمـ سمد ومال شمٙم٤مؾمؾ هق صمؿ يٕمٚمؿ يم٤من إن أُم٤م إقم٤مدة، قمٚمٞمف ومام يٕمٚمؿ ٓ يم٤من

 (  11: 33: 16/ 103/ واًمٜمقر اهلدى)  

 الظفر مؽشقف صذ مـ

 يٕمٞمده٤م؟ أم ُم٘مٌقًم٦م صالشمف اًمٔمٝمر، ُمٙمِمقف صغم رضمؾ:مداخؾة

 .اًمٔمٝمر ُمٙمِمقف :الشقخ

 .يمٚمف سمدٟمف يًؽم أن إَْومَم  ًمٙمـ اًمٙمتٗملم، ؾَمؽَم  دام ُم٤م ُم٘مٌقًم٦م، ٟمٕمؿ أي

 (  11: 64: 10/ 143/ واًمٜمقر اهلدى) 

 الصالة دم ادـؽب كشػ حؽؿ

ٟمٜم٤م ي٤م :الشقخ ٟم٤م أجٜمام ؿم٤مئع ظمٓم٠م هٜم٤مك: إظمقا  احل٩م ُمقؾمؿ ذم أىمٛمٜم٤م وطمٞمثام ِهْ

 إقم٤مضمؿ ُمـ ُمٜمٝمؿ يم٤من ُمـ وسمخ٤مص٦م احلجٞم٩م، أيمثر قمٜمد ؿم٤مئٕم٦مً  قم٤مدةً  ٟمرى اًمٕمٛمرة، أو

 ُمع ومؽماهؿ اعمٜمٙم٥م يمِمػ يتٕمٛمدون إهنؿ وقمٚماًم، وم٘مٝم٤مً  ي١مشمقا  مل اًمذيـ إقمراب ُمـ أو

 .احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ ُمـ إُمر هذا أن ئمٜمقن اًمِمٛمس، أؿمٕم٦م حت٧م هٙمذا يٛمِمقن إؾمػ

 أجْم٤مً  وهذا اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمقل هبام خي٤مًمٗمقن أُمريـ، ذم ي٘مٕمقن وهؿ 

 ُيْٙمَِمػ إٟمام اعمٜمٙم٥م هذا ُمٜمٙم٤ًٌم، شمٙمِمٗمقا  وٓ ُمٜم٤ميمٌٙمؿ، اؾمؽموا أن واًم٘مّمد ٟم١مضمٚمف،

 ..ًمٚمّمالة وهتٞم١موا اؾمتقوا وأن سم٤مًمٓمقاف، اإلٟم٤ًمن يٌدأ قمٜمدُم٤م

 (  11: 13: 13/ 015/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 والعؿرة احلج أيام دم الصالة دم االضطباع حؽؿ

م ُيْرضِمع أنف آوٓم٤ٌمع سمٕمد شمذيمر :السائؾ  ُيْرضِمع اًمّمالة، أضمؾ ُمـ اإلطمرا

 اإلطمرام؟

 وم٘مد واًمٕمامر، احلُج٤مج خيؾ مم٤م أجْم٤مً  ٟم٤مطمٞم٦م هذه ٟمٕمؿ، أي أطمًٜم٧م، :الشقخ

 ؾمٞم٤مىمل ُمـ قمرومتؿ سمٞمٜمام إطمراُمف، ؾم٤مقم٦م ُمـ يْمٓمٌع يٕمٜمل سمٕمْمٝمؿ أن أنٗم٤مً  ًمٙمؿ ذيمرت

ٌَْدأ إٟمام آوٓم٤ٌمع إٟمام اًمٕمٛمرة عمٜم٤مؾمؽ -آٟمٗم٤مً –  ـمقاف وذم سم٤مًمٓمقاف، اًمٌدء قمٜمد سمف ُي

 وي٘مٗمقن إطمراُمٝمؿ ذم هٙمذا يًتٛمرون احلج٤مج ومٝم١مٓء ذًمؽ ُمع وم٘مط، اًم٘مدوم

 أهنؿ هذا وُمٕمٜمك واًمذسمح اًمرُمل سمٕمد إٓ يتحٚمٚمقن وٓ قمروم٦م وذم ُمٜمك ذم اعمقاىمػ

 خم٤مًمٗم٦م ذم ي٘مٕمقن وهٜم٤م إجٛمـ ُمٜمٙمٌٝمؿ قمـ يم٤مؿمٗمقن وهؿ اًمّمٚمقات يمؾ يّمٚمقن

 قمغم وًمٞمس أطمديمؿ ُيّمٚم لَم  ٓ» ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وهق أٓ صحٞمح ٟمٌقي حلدي٨م ضمذري٦م

 احلدي٨م، هذا ظمالف وهذا ُمٜمٙمٌٝمؿ، قمـ يم٤مؿمٗملم يّمٚمقن ومٝمؿش رء صمقسمف ُمـ قم٤مشم٘مٞمف

 سمٓمقاف ُم٘مٞمد اعمٜمٙم٥م قمـ اًمٙمِمػ وم٘مط اًم٘مدوم سمٓمقاف ُم٘مٞمدة قم٤ٌمدة أوًٓ  إذاً  ومٝمل

 جي٥م اعم٘م٤مم قمٜمد اًمٓمقاف ريمٕمتل يّمكم سَمّده ح٤م ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس قمغم صمؿ وم٘مط، اًم٘مدوم

 ًمٜمٝمل ًمٚمٌٓمالن صالشمف قمرض هٙمذا صغم وم٢مذا ُمٕم٤ًم، يمٚمٞمٝمام ُمٜمٙمٌٞمف ُمًتقراً  يٙمقن أن

 قمغم وًمٞمس أطمديمؿ يّمٚملم ٓ» عمٜمٙمٌٞم٦م، ؾم٤مشمر وهق إٓ اًمّمالة ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل

 ش. رء صمقسمف ُمـ قم٤مشم٘مٞمف

 ( 11: 61: 11/ 126/واًمٜمقر اهلدى) 

 الؽتػني مؽشقف  الصالة

 اإلٟم٤ًمن.. يم٤مؿمٗمل وهؿ يّمٚمقن اًمٜم٤مس أن ُمٙم٦م ذم أُمقر حيدث هٜم٤م: اًم١ًمال

 سم٤مًمثقب أطمديمؿ ُيَّمٚم ـلم ٓ: »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص واًمرؾمقل ؿمٞمخ، ي٤م يمتٗمٞمف ُُمَٖمٓم ل همػم يٕمٜمل

  ؟شرء ُمٜمف قم٤مشم٘مف قمغم ًمٞمس اًمقاطمد

 . سم٤مـمٚم٦م ومّمالهتؿ احلدي٨م سمٚمٖمٝمؿ يم٤من إذا ه١مٓء ٟمٕمؿ، :الشقخ
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 . ٟمٕمؿ: السمال

 اًمٜم٤مس أيمثر أن سمدًمٞمؾ ،[343:إقمراف♂ ]َيْعَلُمونَ  ال الن اسِ  َأْكثَرَ  َوَلكِن  ▬ :الشقخ

 وهق اًمًٜم٦م ُمـ هذا أن زقمٛمقا  ُمٜمٙمٌٝمؿ، قمـ يم٤مؿمٗمل يٓمقومقن واحلَُج٤مج اًمُٕماَمر ُمـ

 إىمؾ قمغم قمٜمٝمؿ، اًمٕمٚمؿ أهؾ ؾمٙمقت وُمـ اجلٝمؾ ُمـ هذا هٙمذا، يّمٚمقن صمؿ سمدقم٦م،

وملم  ُمٜم٤مؾمؽ اعمٜم٤مؾمؽ اًمٜم٤مس ُيَٕمٚم ٛمقن وٓ اًمدوًم٦م، ُمـ إضمقر ي٠مظمذون اًمذيـ اعمَُٓمق 

 . احل٩م

ضملم ه١مٓء ؿمٞمخ ي٤م ٓ،: السمال  . ؿمٞمخ ي٤م ًمٚمٌدع ُُمَرو 

 . إؾمػ ُمع ٟمٕمؿ،: اجلقاب

ٌَٚم غ أن يٚمزُمٜم٤م هؾ ٟمٕمؿ،: السمال   ؿمٞمخ؟ ي٤م إُمر هذا قمـ اًمٜم٤مس ُٟم

 ش. آي٦م وًمق قمٜمل سَمٚم ٖمقا » ٓ، ويمٞمػ: اجلقاب

 شم٘مقل ومٞمٝمؿ، شمٚمت٘مل يمٚمام يمٜم٧م اًمٕمٛمرة، ذم يمٜم٤م ح٤م أن٧م ؿمٞمخٜم٤م، ي٤م شمتذيمر :مداخؾة

 . اًمٙمتػ هَمٓمُّقا .. اًمٙمتػ هَمٓمُّقا : هلؿ

 .ٟمٕمؿ :الشقخ

 (  11: 14: 13/  612/  واًمٜمقر اهلدى)  

 الرأس حارس الصالة كراهقة

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قم٤ٌمس اسمـ قمـ قم٤ًميمر اسمـ روى اًمّمالة ذم اًمرأس يمِمػ: »ىمقًمف

 ش.يديف سملم ؾمؽمة ومجٕمٚمٝم٤م ىمٚمٜمًقشمف ٟمزع رسمام يم٤من

 :ًمقضمٝملم اًمٙمِمػ قمغم سمف آؾمتدٓل يّمح ٓ احلدي٨م: ىمٚم٧م

 وىمد سمف قم٤ًميمر اسمـ شمٗمرد ذًمؽ قمغم ًمٚمدًٓم٦م ويٙمٗمل. وٞمػ طمدي٨م أنف: األول

 .6114ش اًمْمٕمٞمٗم٦م» ذم قمٚمتف قمـ يمِمٗم٧م
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 ذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من أنف فم٤مهره وم٢من ُمٓمٚم٘م٤م اًمٙمِمػ قمغم يدل ومال صح ًمق أنف: الثاين

 .ومٞمٝم٤م اًمقاردة ًمألطم٤مدي٨م أهؿ اًمًؽمة اخت٤مذ ٕن سمف يًتؽم ُم٤م شمٞمن قمدم قمٜمد

 ُمـ أنف ذًمؽ ُمٙمروه٦م اًمرأس طم٤مه اًمّمالة أن اعم٠ًمخ٦م هذه ذم أراه واًمذي

 ًمٚمحدي٨م إؾمالُمٞم٦م هٞمئ٦م أيمٛمؾ ذم اًمّمالة ذم اعمًٚمؿ دظمقل اؾمتح٤ٌمب سمف اعمًٚمؿ

 قمرف ذم احلًٜم٦م اهلٞمئ٦م ُمـ وًمٞمسش ًمف يتزيـ أن أطمؼ اهلل وم٢من: »... اًمٙمت٤مب ذم اعمت٘مدم

 أُم٤ميمـ ذم يمذًمؽ واًمدظمقل اًمٓمرىم٤مت ذم يمذًمؽ واًمًػم اًمرأس طمن اقمتٞم٤مد اًمًٚمػ

 دظمٚمٝم٤م طمٞمٜمام اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد ُمـ يمثػم إمم شمنسم٧م أضمٜمٌٞم٦م قم٤مدة هذه سمؾ اًمٕم٤ٌمدات

 وسم٠مُمث٤مهل٤م هب٤م وم٠مو٤مقمقا  ومٞمٝم٤م اعمًٚمٛمقن وم٘مٚمدهؿ اًمٗم٤مؾمدة قم٤مداهتؿ إًمٞمٝم٤م وضمٚمٌقا  اًمٙمٗم٤مر

 ُمًقهم٤م يٙمقن أن يّمٚمح ٓ اًمٓم٤مرئ اًمٕمرض ومٝمذا اإلؾمالُمٞم٦م ؿمخّمٞمتٝمؿ اًمت٘م٤مًمٞمد ُمـ

 طم٤مه اًمّمالة ذم اًمدظمقل جلقاز طمج٦م اخت٤مذه وٓ اًم٤ًمسمؼ اإلؾمالُمل اًمٕمرف عمخ٤مًمٗم٦م

 .اًمرأس

ٟمٜم٤م سمٕمض اؾمتدٓل وأُم٤م  قمغم ىمٞم٤مؾم٤م ضمقازه قمغم ُمٍم ذم اًمًٜم٦م أنّم٤مر ُمـ إظمقا

 ذم واحلن يمٞمػ اإلظمقان ه١مٓء قمـ ىمرأتف ىمٞم٤مس أبٓمؾ ومٛمـ احل٩م ذم اعمحرم طمن

   يم٤من وًمق أظمرى قم٤ٌمدة ومٞمٝم٤م شمِم٤مريمف ٓ اًمتل ُمٜم٤مؾمٙمف وُمـ إؾمالُمٞم٦م ؿمٕمػمة احل٩م

 ذم واضم٥م ٕنف اًمّمالة ذم احلن سمقضمقب اًم٘مقل ًمٚمزم صحٞمح٤م اعمذيمقر اًم٘مٞم٤مس 

 وًمٕمٚمٝمؿ اعمذيمقر اًم٘مٞم٤مس قمـ سم٤مًمرضمقع إٓ قمٜمف هلؿ اٟمٗمٙم٤مك ٓ إًمزام وهذا احل٩م

 .يٗمٕمٚمقن

 وم٢من وُمٕمّمٌلم طمنا  اعم٤ًمضمد ائتقا : »ُمرومققم٤م قمكم سمحدي٨م اؾمتدًٓمف ويمذًمؽ

 ُمقوقع أنف أقمت٘مد ضمدا وٕمٞمػ احلدي٨م ٕن واه اؾمتدٓلش. اعمًٚمٛملم شمٞمج٤من اًمٕمامئؿ

 ش.ُمؽموك: »اًمٕمراىمل وىم٤مل سم٤مقمؽماومف وو٤مع وهق رسمف قمٌد سمـ ُمٞمنة رواي٦م ُمـ ٕنف

 ًمٙمـ ًمْمٕمٗمف اعم١مًمػ رُمز صمؿ وُمـش: »اًمّمٖمػم اجل٤مُمع ذح» ذم اعمٜم٤موي وىم٤مل

 ؾمٞمام ُمـ ذًمؽ وم٢من وُم٘مٜمٕملم طمنا  اعم٤ًمضمد ائتقا : سمٚمٗمظ قم٤ًميمر اسمـ رواه ُم٤م ًمف يِمٝمد

 ش.اعمًٚمٛملم



 163 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٚم٤ٌمُس ذم اًمّمالة 

 احلدي٨م هلذا ؿم٤مهدا يّمٚمح وهؾ ومٞمف ًمٞمٜمٔمر إؾمٜم٤مده اعمٜم٤موي يًؼ مل: ىمٚم٧م

 ٓ؟ أم اعمقوقع

 همػم سمف وم٤مٓؾمتدٓل إطمقال أىمؾ قمغم ضمدا وٕمٞمػ طمدي٨م أنف اًم٘مقل ومجٚم٦م

 .إصمؿ قمٜمف واًمًٙمقت ضم٤مئز

 ـمري٘مف وُمـ اًمقو٤مع ذاك ـمريؼ ُمـ قمدي اسمـ قمٜمد سمٚمٗمٔمٞمف احلدي٨م أن زم شمٌلم صمؿ

 إول سم٤مًمٚمٗمظش اًمّمٖمػم اجل٤مُمع» ذم اًمًٞمقـمل أورده أظمر سم٤مًمٚمٗمظ قم٤ًميمر اسمـ قمٜمد

 واسمـ قمدي اسمـ رواي٦م ُمـ أظمر سم٤مًمٚمٗمظش اًمٙمٌػم اجل٤مُمع» وذم قمدي اسمـ رواي٦م ُمـ

 وُمـ! ًمألول ؿم٤مهدا ومجٕمٚمف آظمر سم٢مؾمٜم٤مد آظمر طمدي٨م سم٠منف اعمٜم٤موي ومتقهؿ قم٤ًميمر

 اًمذي واخلٌط اخلٚمط هذا ُمٜمف ي٘مع مل وإٓ قم٤ًميمر اسمـ إؾمٜم٤مد قمغم ي٘مػ مل أنف اًمٔم٤مهر

 16/  13/  3 اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌحقث سمٛمجٛمعش اًمٙمٌػم اجل٤مُمع» حت٘مٞمؼ جلٜم٦م ومٞمف ىمٚمدشمف

 يّمٚمح  ٓ ومٝمق اًمقو٤مع هذا ُمثؾ ُمـ ؾم٤ممل اًمث٤مين اًمٚمٗمظ أن ومروٜم٤م وًمق! ُمٍم ذم 11و

 ذيمر وىمد ضمدا اًمْمٕمٞمػ ذم وٓ سمؾ اعمقوقع ذم يٜمٗمع ٓ اًمِم٤مهد ٕن ًمألول ؿم٤مهدا

 ظمرضمتف ىمد واحلدي٨م. يٜمًك ٓ ُمـ ومجؾ احلدي٨م هذا همػم ذم هذا ٟمحق ٟمٗمًف اعمٜم٤موي

 .3652ش اًمْمٕمٞمٗم٦م» ذم

 إٓ قمٚمٞمف دًمٞمؾ ٓ اًمديـ ذم طمٙمؿ وم٤مسمتداع اخلِمقع سمٜمٞم٦م احلن اؾمتح٤ٌمب وأُم٤م

 دل قمٜمف يٜم٘مؾ مل وإذ قمٜمف ًمٜم٘مؾ ومٕمٚمف وًمق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ًمٗمٕمٚمف طم٘م٤م يم٤من وًمق اًمرأي

 .وم٤مطمذره٤م سمدقم٦م أنف ذًمؽ

 اًمّمالة ذم اًمرأس شمٖمٓمٞم٦م سم٠مومْمٚمٞم٦م دًمٞمؾ ورود اعم١مًمػ ٟمٗمل أن شمٕمٚمؿ ؾمٚمػ ومم٤م

سم٤م ًمٞمس  ورود يٜمٗمل ٓ وًمٙمٜمف ُمًٚمؿ ومٝمق ظم٤مص٤م دًمٞمال يريد يم٤من إن إٓ إـمالىمف قمغم صقا

 ىمٌؾ ُمـ اعمٕمروف اإلؾمالُمل سم٤مًمزي ًمٚمّمالة اًمتزيـ وهق آٟمٗم٤م سمٞمٜم٤مه ُم٤م قمغم اًمٕم٤مم اًمدًمٞمؾ

 .ومت٠مُمؾ. اعمٕم٤مرض قمدم قمٜمد اجلٛمٞمع قمٜمد طمج٦م اًمٕم٤مم واًمدًمٞمؾ اًمٕمٍم هذا

 ([320)»» ص اعمٜم٦م مت٤مم]  



٤مُس ذم اًمّمال   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   164   ةاًمٚم

 مرة؟ الرأس حارس ملسو هيلع هللا ىلص الـبل صذ هؾ

 َُمَرة؟ اًمرأس طم٤مه صغم ملسو هيلع هللا ىلص  ًمٚمٜمٌل سم٤مًمٜم٦ًٌم :السائؾ

 يمثػما، صغم أىمقل أن وأؾمتٓمٞمع صغم، ُم٤م أو صغم أىمقل أن أؾمتٓمٞمع ٓ أن٤م :الشقخ

 ًمٙمـ ُُمْٓمٚمؼ، ًمٗمٔمف طمٞم٨م ُمـ ؾم١ماًمؽ ٕن صغم ُم٤م أو صغم، أىمقل أن أؾمتٓمٞمع  ٓ ٓ

 .شم٘مّمد يمٜم٧م وم٢من ُُمَ٘مَٞمد، ًمف اعمتٚمٗمظ طمٞم٨م ُمـ

  أؾمت٤مذ؟ ي٤م سم٤مًمؽ واظمذ يٕمٜمل، يمذا هق :السائؾ

 ُمـ اًم٘مّمد يمذا، واًم٘مّمد يمذا اًمٚمٗمظ: أىمقل أن٤م وًمذًمؽ سم٤مزم، واظمذ :الشقخ

 وذم اًمٓمٌٞمٕمل، اًمقوع ذم هذا حمرم، همػم وهق اًمرأس طم٤مه يقُم٤م صغم هؾ: اًم١ًمال

 أو ُيْث٧ٌِم ٟمص ًمديٜم٤م يقضمد ٓ ٕنف صغم6 ُم٤م أو صغم أىمقل أن أؾمتٓمٞمع ٓ اًم٘مٞمد هذا

 آخف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم  اًمٜمٌل أظمالق» ذمش اًمِمٞمخ أبق» يرويف طمديث٤م إٓ مهللا يٜمٗمل،

 يم٤من إذا يم٤من  وؾمٚمؿ آخف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل أن ضمًدا، وٕمٞمػ سم٢مؾمٜم٤مدش  وؾمٚمؿ

 .إًمٞمٝم٤م يّمكم يديف سملم ىمٚمٜمًقشمف يْمع يم٤من ؾمٗمر، ذم

 اًمرأس طم٤مه أطمٞم٤مٟم٤م صغم: ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع يمٜم٤م صح، ًمق اًمٜمص هذا: وم٢مًذا 

 .اعمٕمدوم طمٙمؿ ذم ومٝمق ضمدا، اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ احلدي٨م هذا ًمٙمـ سم٘مٚمٜمًقشمف، ُمتًؽما 

 طمٙمؿ ذم هق طم٤ٌمن اسمـ احل٤مومظ اإلُم٤مم سمف سح ومٞمام ؾمٜمده، اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م سمؾ 

 أن ٟمًتٓمٞمع ٓ ؾمٛمٕم٧م، سمام ٟم٘مقل ٟمحـ ومحٞمٜمئذٍ ! وٕمٗمف؟ اؿمتد ُم٤م إذا ومٙمٞمػ اًمٕمدم،

 .صغم ُم٤م أو صغم ٟم٘مقل

 ؿمئ هٜم٤م وًمٙمـ واوح ُمٕمروف أُمر ومٝمذا قمٛمرة أو سمح٩م اإلطمرام طم٤مًم٦م ذم أُم٤م 

 سمٕمض ذم اًمٌدقم٦م أنّم٤مر وُمـ قمٜمديمؿ، اًمًٜم٦م أنّم٤مر ُمـ يمثػماً  أن: وهق واوح، همػم

 ؾمؽم اؾمتح٤ٌمب سمٕمدم إىمؾ قمغم اؾمتح٤ٌمب سمٕمدم حيتجقن ريب، ؾمٌح٤من اعمٖمرب سمالد

 .اًمٕمٛمرة أو سم٤محل٩م اعمُْحِرم قمغم ىمٞم٤مؾم٤م اًمّمالة، ذم اًمرأس



 165 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٚم٤ٌمُس ذم اًمّمالة 

 ذاك وسمخ٤مص٦م اعمٌتدقم٦م، سمٕمض ُمـ يّمدر أن همري٤ٌم ًمٞمس اعمٜمٓمؼ هذا ُمثؾ 

 اًمّمالة قمـ آًمت٤ٌمس يمِمػ» ؾَماَمه٤م أفمـ رؾم٤مًم٦م ومٞمف صٖمػم، يُمَتٞم ٥م ًمف اًمذي اًمُٖماَمري

: هق ي٘مقل يمام اعمتٕمٚمؿ اًمِم٤ٌمب سمٕمض قمغم ومٞمف َيُرد ضمداً  صٖمػمة رؾم٤مًم٦مش اًمرأس طم٤مه

 أن ُمثال ًمٚمِمٞمخ ورضب اًمرأس، ؾم٤مشمر اعمًٚمؿ يّمكم أن إدب ُمـ أن ًمف ىم٤مًمقا  أهنؿ

 أم اًمرأس طم٤مه قمٚمٞمف يدظمؾ ومٝمؾ اًمرؤؾم٤مء، ه١مٓء سمٕمض ي٘م٤مسمؾ أن أراد إذا أطمدٟم٤م

 .زيٜم٦م سم٠مطمًـ ويتزيـ يت٠مدب

 سمٕمض ومٗمل اًمٕم٤مدات، سم٤مظمتالف ختتٚمػ اعم٠ًمخ٦م هذه سم٠من اًمرضمؾ ضمقاب يم٤من 

 .اًمرأس طمن اًمٌالد سمٕمض وذم اًمرأس، ؾمؽم إدب ُمـ اًمٌالد

 صمؿ هق ي٘مقل، هٙمذا: اًمٕم٤مدة طم٥ًم هق وإٟمام راشم٥م، ٟمٔم٤مم هل٤م ًمٞمس اًم٘مْمٞم٦م: وم٢مًذا 

 اًم٤ًمسمؼ سم٤محلدي٨م حيتجقن اًمرأس، طَمْن  إدب ُمـ أن إمم يذهٌقن اًمذيـ أن ذيمر

 يم٤من ومٚمق يديف، سملم واًم٘مٚمٜمًقة اًمًٗمر ذم يّمكم يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م

 واهلل -جيٝمؾ أو اًمِمديد اًمْمٕمػ سمٞم٤من قمـ وشمٖم٤مى طمن، ُم٤م اًمًؽم إدب ُمـ ي٘مقل

 هذا سمٞم٤من سمٖمػم يذيمر أن يًقغ ٓ اًمذي اًمِمديد اًمْمٕمػ هذا ومٞمف أن -سمٜمٞمتف أقمٚمؿ

 ُمـ يم٤من ًمق أنف اًمٖمري٥م اًمٕمجٞم٥م اًم٘مٞم٤مس ذًمؽ ومٞمذيمر سمذًمؽ يٙمتٗمل ٓ صمؿ اًمْمٕمػ،

 هذه ُمٖم٤مًمٓم٦م اهلل، ؾمٌح٤من...ًمٚمرؾمقل سَملَم  اهلل ًمٙم٤من اًمّمالة ذم اًمرأس ؾمؽم إدب

 .ُمٙمِمقوم٦م

ٌُٜمل   ؿمٞمخ» ًمـش اعمرأة طمج٤مب» رؾم٤مًم٦م ذم ىمرأتف يمٜم٧م ُم٤م اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه وُيْٕمِج

ٜمَدا قمٚمٞمف أىمػ مل اًم٤ًمقم٦م هذه طمتك أثراً  هٜم٤مك ذيمرش شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ًْ  سم٠من ي٘مقل ُُم

 ومٌٕمد اًمرأس، طم٤مه يّمكم يقم، ذات يّمكم ٟم٤مومٕم٤م ُمقٓه رأى قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ

 أيمٜم٧م إُمراء، يٕمٜمل ه١مٓء أطمد عم٘م٤مسمٚم٦م ذه٧ٌم أنؽ ًمق أرأج٧م: »ًمف ىم٤مل صغم، أن

 ٟم٤مومع سملم يم٠مثر هذاش ًمف ُيَتَزَيـ أن أطمؼ وم٤مهلل: »ىم٤مل ٓ،: ىم٤ملش اًمرأس طم٤مه إًمٞمف شمذه٥م

 .قمٚمٞمف وىمٗم٧م وٓ يٕمزه ومل هق ذيمره قمٛمر اسمـ وُمقٓه

ش اًمٌٞمٝم٘مل ؾمٜمـ» ُمـ أفمٜمفش داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح» ذم طمديث٤م ظَمَرضم٧م أن٤م ًمٙمـ 

 إزار ًمف يم٤من ُمـ: »ىم٤مل  وؾمٚمؿ آخف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم  اًمٜمٌل أن اًمّمحٞمح سم٤مًمًٜمد
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 طمدي٨م ُمـ اعمرومققم٦م اجلٛمٚم٦م هذهش ًمف ُيَتَزّيـ أن أطمؼ اهلل وم٢من وًمػمشمدي6 ومٚمٞمتزر ورداء

 ذم اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ذيمره اًمذي قمٛمر، اسمـ ٕثر ؿم٤مهدا اقمت٤ٌمره٤م يٛمٙمـ قمٛمر اسمـ

 .شمٚمؽ رؾم٤مًمتف

 سم٠من يقطمل سمٕمٛمقُمف أنف ؿمؽ ٓش ًمف ُيَتَزَيـ أن أطمؼ اهلل وم٢من: »اًمًالم قمٚمٞمف وم٘مقًمف 

ظُمُذوا ▬  اًمٙمريٛم٦م أي٦م ذم يمام هٞمئ٦م، أطمًـ ذم يٙمقن أن رسمف، عمٜم٤مضم٤مة ىم٤مم إذا اعمًٚمؿ

ِجدٍ  ًْ  يم٤من اجل٤مهٚمٞم٦م ذم اًمٕمرب أن سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ٟمزًم٧م يم٤مٟم٧م وإن♂ِزيٜمَتَُٙمْؿ قِمٜمَْد يُمؾ  َُم

♂ ظُمُذوا ِزيٜمَتَُٙمؿْ  ▬ أي٦م هذه اهلل وم٠منزل ُمٜمٝمؿ، اًمٜم٤ًمء طمتك قم٤مري٤م يٓمقف سمٕمْمٝمؿ

 .قمقراشمٙمؿ اؾمؽموا يٕمٜمل

 سمخّمقص ًمٞمس اًمٚمٗمظ، سمٕمٛمقم اًمٕمؼمة أن» اًمٕمٚمامء ىم٤مقمدة ُمـ شمٕمٚمٛمقن يمام ًمٙمـ 

 ش.ًمف ُيَتَزّيـ أن أطمؼ اهلل وم٢من: »ُمرومققم٤م احلدي٨م ذم اًمٕمٛمقم ضم٤مء إذا ؾمٞمام ٓش اًم٥ًٌم

 ٕن قمٜمف6 طم٤مًها  ًمٞمس سمرأؾمف ؾم٤مشمًرا  اًمّمالة يدظمؾ أن ًمٚمٛمًٚمؿ يٜمٌٖمل  ومحٞمٜمئذٍ  

 اًمٙم٤مومر ومٞمٝمؿ دظمؾ طمٞمٜمام دظمٚمٝمؿ إٟمام اإلؾمالُمل، اًمٕم٤ممل قمغم ـم٤مرئ أُمر احلن هذا

 قمٚمؿ ٓ ُمـ ومٞمٝم٤م وىَمَٚمده ومتٌٜم٤مه وشم٘م٤مًمٞمده، قم٤مداشمف ُمـ يمثػًما  إًمٞمٝمؿ ومجٚم٥م اعمًتٕمٛمر،

 سمٕمض ذم احلن همٚم٥م طمتك اإلؾمالُمٞم٦م، سم٤مٔداب سم٤مًمتٛمًؽ قمٜمده طمرص ٓ أو قمٜمده،

 .اًمًؽم قمغم اًمٌالد

 سمٞمذُمٝمؿ اًمٚم ـل ه٤مذول إقم٤مضمؿ ظم٤مص٦م أظمرى، إؾمالُمٞم٦م سمالد هٜم٤مك يزال ٓ ًمٙمـ 

 .أداب هذه قمغم حي٤مومٔمقن يزاًمقن ٓ اًم٘مقُمٞملم سمٕمض

 سم٤مظمتالف ختتٚمػ اًم٘مْمٞم٦م إن: اًمِمٞمخ ذًمؽ ىم٤مل يمام ي٘م٤مل أن يٜمٌٖمل ٓ وًمذًمؽ 

 ًمق احلن، قم٤مدة أقمٜمل اًمٕم٤مدة هذه يم٤مٟم٧م ًمق اًمٕم٤مدة اظمتالف ختتٚمػ اًم٘مْمٞم٦م اًمٕم٤مدة،

ٌْٕمد وأن ُٟمَح٤مِرهب٤م أن جي٥م ومٜمحـ همرسمٞم٦م، قم٤مدة وهل أُم٤م إؾمالُمٞم٦م، قم٤مدة يم٤مٟم٧م  اًمٜم٤مس ُٟم

 .اًمّمالة ذم ومٙمٞمػ اًمّمالة ظم٤مرج طمتك قمٜمٝم٤م

 :.. (06: 13/ 11/ واًمٜمقر اهلدى)  
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 الرأس حارس الصالة حؽؿ

 إن: وي٘مقل قمامُم٦م، دون سم٤مؾمتٛمرار سم٤مًمٜم٤مس يّمكم اإلظمقة سمٕمض :مداخؾة

 . قم٤مدةً  اًمٗمٕمؾ هذا ويتخذ قمامُم٦م، سمدون سم٤مًمٜم٤مس صغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل

  ُم٤مذا؟ سمدون إُم٤مُم٤ًم، سم٤مًمٜم٤مس صغم اًمرؾمقل :الشقخ

 . قمامُم٦م :مداخؾة

 رأس همٓم٤مء سمدون صغم: ي٘مقل اًمِمخص ذاك أن: شم٘مّمد أن٧م يٛمٙمـ :الشقخ

 قمامُم٦م؟ سمدون ًمٞمس يٕمٜمل،

  ي٘مّمد؟ ُم٤مذا هق شم٘مّمد، ُم٤مذا أن٧م، شم٘مّمد ُم٤مذا

 . سم٤معَمَرة رأس همٓم٤مء سمدون: يٕمٜمل :مداخؾة

 سمف شم٘مقم ٓ وٕمٞمػ طمدي٨م ذم إٓ قمٜمف ُٟمِ٘مؾ ُم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل :الشقخ

 شم٘مقم ٓ وٕمٞمػ طمدي٨م وهذا ؾمؽمة، أُم٤مُمف اًمٓم٤مىمٞم٦م: وهل واًم٘مالٟمس صغم أنف طمج٦م

 قم٤مدة هذه ٕن ممٙمـ6 ومٝمذا قمامُم٦م قمٚمٞمٝم٤م وًمٞمس ىمٚمٜمًقة أو سمٓم٤مىمٞم٦م صغم أنف أُم٤م طمج٦م، سمف

 قمامُم٦م شم٤مرةً .. قمامُم٦م سمدون ـم٤مىمٞم٦م شم٤مرةً  ًمف شمٞمن ُم٤م يٚمٌس ومٙم٤من اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل

قة قمغم قمامُم٦م شم٤مرة.. ـم٤مىمٞم٦م سمدون ًُ  شَمَّمٜمُّع ومٞمف ًمٞمس وًمٙمـ ُيْن، ومٞمف وم٤مُٕمر وهٙمذا، ىَمَٚمٜمْ

 .رأؾمف قمغم يٚمًٌف يتٞمن اًمذي شَمَٙمٚمُّػ، ومٞمف وًمٞمس

 .اًمرأس طم٤مه اًمٓمرىم٤مت ذم يٛمٌم أن واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف هديف ُمـ يٙمـ مل ًمٙمـ 

  واوح؟ اًمرأس، طم٤مه يّمكم أن واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف هديف ُمـ يٙمـ مل: وسم٤مًمت٤مزم 

 . قم٤مدة هذا اشَمـخذ اًمرأس، طم٤مه يّمكم اًمذي اًمرضمؾ هذا :مداخؾة

 . اًمًٜم٦م ظمالف ُمٙمروه هذا :الشقخ

 (  11: 11: 11/   321/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 بالـجس الطاهرة األثقاب اختالط

 قمٚمٞمف اظمتٚمط يٕمٜمل ٟمجس، أطمده٤م مخ٦ًم أو أثقاب أرسمٕم٦م قمٜمده واطمد :السائؾ

 ٟمجس؟ أهي٤م يٕمٚمؿ ُم٤م إُمر

  يٕمٜمل؟ ًم٤ٌمس، شم٘مّمد :الشقخ

 اًمّمالة ومٝمؾ ُمٜمٝم٤م واطمد أَي  ًمٌس وم٢من يّمكم، أن ويريد ٟمٕمؿ، ًم٤ٌمس :السائؾ

  اًمٓمٝم٤مرة؟ طمٙمؿ طمٙمٛمف ويٙمقن صحٞمح٦م،

 ٟمٙمقن طمتك ًمٙمـ واطمد، وٓ يٚمٌس أن سمٞمجقز ُم٤م سم٠مضم٤موسمؽ ًمق أن٤م ٓ، :الشقخ

 قمقرشمف؟ يًؽم رء ٓسمس ُمق هق: يٕمٜمل ظمٞم٤مًمٞملم ٟمٙمقن ُم٤م قمٛمٚمٞملم

 .ٓسمس يٙمقن أن سمد ٓ هق ٓ، :السائؾ

 .ٟمجس وآ ـم٤مهر هق سمٞمٕمرف ُم٤م اًمكم اًمثقب، ذاك يٚمٌس سمِّده هق ًمٞمش ًمٙمـ :الشقخ

 إثقاب وأطمد ٟمجس، ًمف ٓسمس يم٤من اًمكم اًمثقب اٟمف ٟمٗمؽمض ىمد ـمٞم٥م :السائؾ

 .يّمكم أن ويريد ٟمجس، ُمٜمٝم٤م

 يم٤من ؾم١ماًمؽ أن هال، ؿم٤مقمر أن٧م ًمٙمـ .هذا قمـ اجلقاب أقمٓمٞمتؽ أن٤م :الشقخ

 .واىمٕمل همػم

 .....!! أن٤م وم٘مٚم٧م ؾم٠مخٜمل سمس اًمٜم٤مس، أطمد وسملم سمٞمٜمل ٟم٘م٤مش ص٤مر إلٟمف :السائؾ

 سمف يًؽم واطمد صمقب همػم قمٜمده ُم٤م رضمؾ: يمٞمٗمؽ قمغم اًم١ًمال ًمؽ أيمٞمػ راح أن٤م :الشقخ

 واطمد صمقب همػم قمٜمده وُم٤م قمقرشمف، يًؽم أن قمٚمٞمف ومٗمرٌض  ُيَّمكم   أن أراد إذا: هق يٕمٜمل قمقرشمف،

 اًمثالصم٦م،واطمدة واًم٘مٞمٛم٦م قمٙم٧ًم طمٌٞم٧م وإن ٟمج٦ًم، واًمٌ٘مٞم٦م اًمٓم٤مهر، هق أثقاب أرسمٕم٦م ُمـ

 يًؽم ٓزم سم٤مـمٚمف صالشمف اًمٕمقرة ُمٙمِمقف صالشمف يّمكم، سمِّده ٟمجس، وواطمد، ـم٤مهريـ

 .اًمٜمجس ُمـ اًمٓم٤مهر اًمثقب ويـ قم٤مرف ُمش هق ًمٙمـ إثقاب، ُمـ سمثقب قمقرشمف

 فمٜمف يٖمٚم٥م ُم٤م سمد ٓ أنف: إومم اًمّمقرة صقرشملم، قمغم اجلقاب يٙمقن سم٘مك هٜم٤م 

 فمٜمف قمغم يٖمٚم٥م أن يٛمٙمـ ىمد ٟمج٦ًم، واًمٌ٘م٤مي٤م اًمٓم٤مهر هق هذا إرسمٕم٦م، ُمـ صمقب قمغم
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 قمقرشمف سمٞمًؽم ـم٤مهر هق هذه أن فمٜمف قمغم همٚم٥م إذا آطمتامل6 هذا قمغم ُيٛمٙمـ ٓ وىمد

 .ويّمكم وسمٞمجل

 يٖمًؾ أن جي٥م احل٤مًمف هذه ذم اًمٓم٤مهر، هق هذا أنف فمٜمف قمغم سمٞمٖمٚم٥م ُم٤م: الثاين االحتامل 

 يْمٞمؼ راح أنف صم٤مٟمٞم٦م صقر شم٠ميت وىمد ـم٤مهر، سمثقب صالشمف أن ُمـ يت٠ميمد حلتك إرسمٕم٦م، اًمثٞم٤مب

 يًتٞم٘مظ يم٤مًمذي ًمٚمٕمٚمامء اضمتٝم٤مديـ ومٞمف هٜم٤م اًمقىم٧م، قمٚمٞمف يْمٞمؼ راح يٖمًٚمٝمؿ ح٤م اًمقىم٧م، قمٚمٞمف

ّٓ  سمٞمتٞمٛمؿ ضمٜم٥م وهق اًمِمٛمس ـمٚمقع ىمٌؾ -شمٞمٛمٞم٦م اسمـ سمٞمٜمٝمؿ وُمـ -سمٕمْمٝمؿ ي٘مقل سمٞمٖمتًؾ؟ وا

 احل٤مًم٦م وهذه يٜمجح، ٓ وىمد يٜمجح وىمد واطمدة، طم٤مًم٦م ذم إٓ ٓ،: سم٤مىمقل أن٤م يتٞمٛمؿ، إٟمف: 

 ُم١ًمول سمٞمٙمقن احل٤مًم٦م هذه ذم ومٝمق واًمتٝمك، سمزُم٤من اًمِمٛمس ـمٚمقع ىمٌؾ ؾمتٞم٘مظ أنف: اًمقاطمدة

 ًمف يًٛمح ٓ أن أومم احل٤مًم٦م هذه ومٗمل اًمِمٛمس، قمٚمٞمف وـمٚمٕم٧م اًمثقب سمٖمًؾ أنِمٖمؾ إذا

  هذه؟ اًمّمقرة واوح٦م ُُمَ٘مٍم، ٕنف سم٤مًمتٞمٛمؿ

 .ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ، :السائؾ

 سم٤مذ إذا شمٓمٚمع، اًمِمٛمس وشمٙم٤مد اًمٜمقم، ُمـ ىم٤مم: اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمقرة :الشقخ

 راح -آظمره إمم وو شمًخٞمٜمف ُم٤مء شمدومئ٦م حتت٤مج اًمتل اًمِمت٤مء أج٤مم ذم وسمخ٤مص٦م- آهمت٤ًمل

 .سمٞمتٞمٛمؿ اًمِمٛمس سمتٓمٚمع ٓ،: شمٞمٛمٞم٦م اسمـ سمٞم٘مقل  اًمّمقرة هبذه ومٝمٜم٤م اًمِمٛمس، شمٓمٚمع

 وهق اًمِمٛمس ـمٚمٕم٧م إن ُمٕمذور، هق دام ومام ُمٕمذور، إٟم٤ًمن هذا ٓ: أىمقل أن٤م 

 .ُم١ماظمذة  قمٚمٞمف ومام -وضمؾ قمز- اهلل ـم٤مقم٦م ذم ومٝمق سمدٟمف يٓمٝمر أو صمقسمف، يٖمًؾ

ذه أن يٜمٌٖمل اًمذي هق اعمًت٘مؾ وم٤محلٙمؿ   هٜم٤مك يٙمقن طمٞمٜمام اًمٌديؾ، احلٙمؿ ٓ  ُيٜمَٗم 

 .ذقمل قمذر

ً، أو طمديث٤مً  أذيمر اعمٜم٤مؾم٦ٌم وهبذه   ؾمٜمٜمف» ذم اًمٌٞمٝم٘مل سمٙمر أبق اإلُم٤مم أظمرضمف أثرا

ديؼ سمٙمر أب٤م أن صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مدش اًمٙمؼمى  وم٠مـم٤مل اًمٗمجر صالة سم٤مًمٜم٤مس يقُم٤مً  صغم اًمّم 

 أن اًمِمٛمس يم٤مدت طمتك اًمّمالة ذم أـمٚم٧م ًم٘مد: سمٙمر أب٤م ي٤م ًمف ىم٤مًمقا  ؾَمَٚمؿ وح٤م اًم٘مراءة،

 إن» اًمٕمٔمٞمؿ، اًمٙمالم ؿم٤ميػ ،شهم٤مومٚملم دمدٟم٤م مل ـمٚمٕم٧م إن» ىم٤مل؟ ُم٤م وٟمٕمؿ، ىم٤مل شَمْٓمُٚمع؟

 ىُمٌٞمؾ اؾمتٞم٘مظ اًمذي اًمرضمؾ وهذا اهلل، ـم٤مقم٦م ذم ٟمحـ يٕمٜملش هم٤مومٚملم دمدٟم٤م مل ـمٚمٕم٧م

 .اًمٖم٤مومٚملم ُمـ وهق قمٚمٞمف ـمٚمٕم٧م ُم٤م اًمِمٛمس ـمٚمقع ىمٌؾ اًمٓمٝم٤مرة وم٤ٌمذ اًمِمٛمس ـمٚمقع
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 .اًمٜمقم ذم يٖمط ًمٞمس :السائؾ

 ىمد اًمِمٛمس شمٓمٚمع أن ىمٌؾ اًمٗمجر صالة ُمـ ريمٕم٦مً  أدرك ًمق وًمذًمؽ أجقه، :الشقخ

 .ًمٚمٛمٕمذور سم٤مًمٜم٦ًٌم سم٤مًمؽ ومام اعمٕمذور، ًمٖمػم سم٤مًمٜم٦ًٌم طمتك وهذا أدرك،

 .اًمّمالة وىم٧م ظمرج أجش، وًمق اًمثٞم٤مب، همًؾ ي٤ٌمذ أن قمٚمٞمف اًم٤ًمسم٘م٦م احل٤مًم٦م: إذاً  

  اجلٛمٕم٦م؟ صالة يم٤مٟم٧م وًمق طمتك :السائؾ

 جمٝمقل، ُم٘مّمدك وًمٙمـ ُمٗمٝمقم، ًمٗمٔمؽ اجلٛمٕم٦م؟ صالة يم٤مٟم٧م إن طمتك :الشقخ

 .يٕمٜمل ؿمق

 ...أن ظمٌم ًمق طمتك :السائؾ

 أجش؟ وآ وم٤مشمتف؟ :الشقخ

 وم٤مشمتف ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ :السائؾ

 اجلٛمٕم٦م؟ صالة سمتٗمقت صمٞم٤مسمف سمٞمٖمًؾ سم٤مٟمِمٖم٤مًمف يٕمٜمل ـمٞم٥م، أي :الشقخ

 .ٟمٕمؿ :السائؾ

 هذا ؾم١ماًمؽ أطمٗمظ - أن٤م ًمٙمـ اًمؽموي، ُمـ رء إمم حتت٤مج احل٘مٞم٘م٦م هذه :الشقخ

 هذا ًمٕمؾ اًميوري، ُمـ ًمٞمس ًمٕمٚمف اًمٖمًؾ: أىمقل ،-اًم٤ًمسمؼ يمالُمل أمتؿ أن أردت

 اًمتل اًمٓمري٘م٦م قمغم يٙمقن  أن سم٤مًميورة ًمٞمس اًمٖمًؾ اعمِمٙمٚم٦م هذا، اًم١ًمال ضمقاب هق

 فم٤مهرة، ٟمج٤مؾم٦م هٜم٤مك يم٤من وُم٤م هذا، ذم اًمثقب همٓمس ًمق يٕمٜمل قمٚمٞمٝم٤م، ٟمٛمٌم ٟمحـ

 - اًمقىم٧م وٞمؼ طم٥ًم يتٙمٞمػ ومٝمق أطمًـ صمالصم٤مً  واطمدة ُمره وًمق وومريمف وهمًٚمف

 أنف ومروٜم٤م إذا ًمٙمـ اجلٛمٕم٦م، صالة ىمْمٞم٦م  - أظمػماً  ذيمرهت٤م اًمتل اًمّمقرة هبذه وظم٤مص٦م

 .اًم١ًمال هذا ضمقاب حييين ٓ أن احل٘مٞم٘م٦م مت٤مُم٤مً  اًمقىم٧م و٤مق

 ( 11: 31: 34/   624/  واًمٜمقر اهلدى)  

 ( 11: 34: 31/   624/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 بعد إال يعرف ومل كجاشة، ثقبف ودم صذ الذي اإلكسان حؽؿ

 الصالة مـ خروجف

 يٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا اح٤مء، طمي اًمّمالة أثٜم٤مء وذم سم٤مًمتٞمٛمؿ، صغم رضمؾ  :مداخؾة

 .اح٤مء ويٛمس ي٘مٓمٕمٝم٤م، :الشقخ

 ؾمٚمؿ؟ سمٕمدُم٤م اح٤مء وطمي ُمٜمٝم٤م ؾَمَٚمؿ إذا أُم٤م ـمٞم٥م، :مداخؾة

 ..ظمالص :الشقخ

 ٟمٕمؿ؟ :مداخؾة

د أن وقمٚمٞمف اًمّمالة، َصَح٧م شمًتٗمتٞم٤من، ومٞمف اًمذي إُمر ىُميِضَ  :الشقخ  ُيـَجد 

 .أظمرى ًمّمالة اًمقوقء

 صالشمف أثٜم٤مء وذم صغم، اًمذي اإلٟم٤ًمن سملم اًمٗمرق هق ُم٤م ؿمٞمخ، ي٤م ـمٞم٥م :مداخؾة

 اًمذي اإلٟم٤ًمن أُم٤م اًمّمالة، إمم يٕمقد و ويتقو٠م خيرج ومٝمذا ـمٝم٤مرة، همػم قمغم أنف شَمَذيَمر

 ُمثؾ خيرج ومٝمؾ صمقسمف، قمغم أو سمدٟمف ذم -ُمثالً – ٟمج٤مؾم٦م رأى اًمّمالة أثٜم٤مء وذم َصغَم 

 ٓ؟ أم هذا،

 ُم٤مذا؟ خيرج :الشقخ

 ٓ؟ أم اًمّمالة، ُمـ خيرج :مداخؾة

 اًمٜمج٤مؾم٦م؟ رأى اًمذي ٓ، أم اًمّمالة ُمـ خيرج اًمذي ُمـ اظمتٍم، :الشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 يم٤من إذا أُم٤م اًمّمالة، ُمـ خيرج أن ومالسمد إزاًمتٝم٤م يًتٓمٞمع ٓ يم٤من إذا :الشقخ

 اًمّمالة، ذم ويًتٛمر اًمٜمج٤مؾم٦م ومٞمزيؾ سمٜمٕمٚمٞمف، اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمؾ يمام يًتٓمٞمع

 .ًمف وضمف ٓ ومٝمذا قم٤ممل، وهق ٟمج٤مؾم٦م طم٤مُمؾ وهق اًمّمالة قمغم آؾمتٛمرار أُم٤م
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 ُمـ ؾمٚمؿ أن سمٕمد إٓ يتذيمر ومل ووقء، سمٖمػم صغم اًمذي اإلٟم٤ًمن ـمٞم٥م، :مداخؾة

 اًمّمالة؟

 .اإلقم٤مدة ُمـ ٓسمد :الشقخ

 ٟمٕمؿ؟ :مداخؾة

 .اإلقم٤مدة ُمـ ٓسمد :الشقخ

 سمٕمد إٓ يٕمرف ومل ٟمج٤مؾم٦م، صمقسمف وذم صغم اًمذي اإلٟم٤ًمن ـمٞم٥م، :مداخؾة

 يٕمٞمد؟ هؾ اًمّمالة، ُمـ ظمروضمف

 .ٟمٕمؿ أي :الشقخ

 يٕمٞمد؟ :مداخؾة

 .ىمٌٚمٝم٤م اًمتل يم٤معم٠ًمخ٦م يم٤مٕومم يٕمٞمد ٟمٕمؿ، أي :الشقخ

 ٟمزع ح٤م اًمّمالة ُيٕمد مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل سم٠من ؿمٞمخ ي٤م سح ُمـ هٜم٤مك ٕن :مداخؾة

 .ذًمؽ ىمٌؾ صغم ُم٤م ُيٕمد مل ٟمج٤مؾم٦م، أو ىمذر ومٞمٝمام اًمٚمذيـ اًمٜمٕمٚملم أو اخلٗملم

 ومتذيمر ضمٜم٤ًٌم، اًمّمالة ذم دظمؾ ح٤م أنف يمام ،-ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- ُمٕمروف هذا :الشقخ

 ُم٤مء، ي٘مٓمر ورأؾمف وضم٤مء واهمتًؾ، احلجرة دظمؾ صمؿ ُمٙم٤مٟمٙمؿ، أن أصح٤مسمف إمم وم٠مؿم٤مر

 .هبؿ ومّمغم

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 أثر صمقسمف ذم وضمد اخلٓم٤مب سمـ يمٕمٛمر رضمالً  أن ًمق وًمٙمـ يمٝمذه، ومٝمذه :الشقخ

ق ومٜمحـ صالهتؿ، يٕمٞمدوا سم٠من اًمٜم٤مس ي٠مُمر ومل اًمّمالة، وم٠مقم٤مد اجلٜم٤مسم٦م،  ُمـ سملم ُٟمَٗمر 

 اٟمت٘مض يم٤مًمذي ويٌٜمل ويت٤مسمع قم٤مدًة، هل٤م اعمٗمًد ومٞمزيؾ اًمّمالة، أثٜم٤مء ذم اًمٌمء شمذيمر

 قمغم يم٤من سم٠منف اًمّمالة ُمـ اخلروج سمٕمد شمذيمر ُمـ يمذًمؽ ًمٙمـ اًمّمالة، أثٜم٤مء ذم ووقؤه

 .قمٛمر ومٕمؾ يمام اًمّمالة يٕمٞمد وأن َيَٓمٝمر أن ُمـ ٓسمد احل٤مًم٦م هذه ومٗمل ـمٝم٤مرة، همػم

 .اًمّمالة يٕمٞمد اًمّمالة سمٕمد قمٚمؿ إذا ًمٚمٜمج٤مؾم٦م وسم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة



 113 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٚم٤ٌمُس ذم اًمّمالة 

 .يمذًمؽ ٟمٕمؿ، يمذًمؽ :الشقخ

 أيب إخ ُمـ هذا ؾمٛمٕم٧م وأن٤م أن، ىمٚمتؿ ح٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ ي٤م ـمٞم٥م، :مداخؾة

 شمذيمر اًمّمالة أثٜم٤مء وذم صغم اًمّمالة ذم يم٤من إذا اإلٟم٤ًمن إن: ىمٚمتؿ أنٙمؿ اًم٤ٌمري قمٌد

 ويتقو٠م خيرج شم٘مقًمقن أنٙمؿ ؾمٛمٕم٧م اًمّمالة، أثٜم٤مء ذم أطمدث أو ووقء همػم قمغم أنف

 ضمديد؟ ُمـ يٌدأه٤م وٓ صالشمف يٙمٛمؾ: يٕمٜمل ويٌٜمل،

 .ٟمٕمؿ أي :الشقخ

 .هذا أصحٞمح :مداخؾة

 .صحٞمح يمذًمؽ هق :الشقخ

 .ؿمٞمخ ي٤م هذا قمغم اًمدًمٞمؾ هق ُم٤م ـمٞم٥م، :مداخؾة

 .ؾَمَٚمٗم٤مً  ًمؽ ىمدُم٧م ىمد :الشقخ

 .ضمٜم٥م وهق هبؿ يمؼم ىمد يمؼم ح٤م داود أيب طمدي٨م :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ :الشقخ

 .ؿمٞمخ ي٤م اًمتٙمٌػم أقم٤مد هق ـمٞم٥م، :مداخؾة

 ًمؽ؟ أجـ ُمـ :الشقخ

 .داود أيب ذم ىمرأتف ٕين :مداخؾة

 .أفمٜمؽ ُم٤م :الشقخ

 ٟمٕمؿ؟ :مداخؾة

 .أفمٜمؽ ُم٤م :الشقخ

 .يم٠مين: ىمٚم٧م ومٚمذًمؽ :مداخؾة

 ًمٕمٚمف وًمٙمـ اًمتٙمٌػم، أقم٤مد أنفش داود أيب ؾمٜمـ» ذم ًمٞمس واهؿ أن٧م ٓ، :الشقخ

ٌ ف  ًمؽ ذيمرشُمف اًمذي داود أيب ومحدي٨م سمحدي٨م، طمدي٨م قمٚمٞمؽ واظمتٚمط إُمر ًمؽ ؿُم
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 اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم آظمر طمدي٨م هٜم٤مك ًمٙمـ اًمث٘مٗمل، سمٙمرة أيب طمدي٨م ُمـ هق آٟمٗم٤ًم،

 .هريرة أيب طمدي٨م ُمـ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 ومذه٥م ضمٜم٤مسم٦م، قمغم سم٠منف ومتذيمر اًمٗمجر، صالة ًمُٞمَّمكم   ىم٤مم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن :الشقخ

 .سمتٚمؽ ومٝمذه وصغم، ويَمؼّم  ومج٤مء واهمتًؾ

 يٕمقد وًمٙمل هذه يم٤محل٤مًم٦م خيرج ًمٚمذي سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ، ي٤م ـمٞم٥م ٟمٕمؿ، :مداخؾة

 يًت٘مٌٚمٝم٤م؟ يًتدسمره٤م هؾ اًم٘مٌٚم٦م، ُمع يٗمٕمؾ يمٞمػ ًمٞمٜمقي،

 .ومٌغم أنٗمف رهمؿ يًتدسمره٤م أن أُم٤م ومال، ُمتٕمٛمداً  قم٤مُمداً  يًتدسمره٤م أن أُم٤م :الشقخ

 .ؿمٞمخ ي٤م أيمثر شمقوٞمح ممٙمـ :مداخؾة

 ود آؾمتدسم٤مر ٕن يًتدسمره٤م6 ومال يًتدسمره٤م أٓ يًتٓمٞمع يم٤من إن: يٕمٜمل :الشقخ

 آؾمتدسم٤مر، ُمـ سمدٟمف قمغم اح٤مء ًمٞمّم٥م وٓسمد حُيِْقضمف ووٕمف يم٤من إذا أُم٤م آؾمت٘م٤ٌمل،

 .ُمٜمف ُمٜم٤مص ٓ رء ومٝمذا

 ( 11: 13: 10/ 014/ واًمٜمقر اهلدى) 

 أو الصالة، دم قؿقص بال الرسوال لبس عذ االقتصار ماحؽؿ

 رسوال؟ بال الؼؿقص لبس عذ االقتصار

 أو اًمّمالة، ذم ىمٛمٞمص سمال اًمنوال ًمٌس قمغم آىمتّم٤مر ُم٤مطمٙمؿ :السائؾ

 هوال؟ سمال اًم٘مٛمٞمص ًمٌس قمغم آىمتّم٤مر

 أُم٤م ًمٚمٕمقرة، ؾم٤مشمًرا  اًم٘مٛمٞمص يم٤من إذا ومٞمف إؿمٙم٤مل ومال اًمث٤مين إُمر أُم٤م :الشقخ

 وهبذا اًمنوال، إٓ جيد أٓ إطمدامه٤م: طم٤مًمت٤من ًمٚمٛمّمكم ومٝمٜم٤م سم٤مًمنوال اًمّمالة

 إقمغم اًم٘مًؿ سمف يًؽم ُم٤م وضمد إذا أُم٤م صحٞمح٦م، ومّمالشمف 6 قمقرشمف يًؽم اًمنوال

 ىمًٛمف قمـ يم٤مؿمًٗم٤م اًمّمالة ذم يدظمؾ وأٓ ذًمؽ، يٗمٕمؾ أن ُمـ ًمف سمد ومال 6 سمدٟمف ُمـ أجًْم٤م



 115 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٚم٤ٌمُس ذم اًمّمالة 

 ذًمؽ ٕن وإٟمام اًمّمالة، ظم٤مرج قمقرة ذًمؽ ٕن ٓ وفمٝمره، وصدره يمتٗمٞمف قمـ إقمغم،

 ًم٤ًمن قمغم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ومروٝم٤م اًمتل اًمّمالة آداب وُمـ اًمّمالة، واضم٤ٌمت ُمـ

 شمٕم٤ممم اهلل ريض قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ ؾمٜمٜمف ذم داود أبق رواه ومٞمام ىم٤مل طمٞم٨م ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمف

 اهلل وم٢من 6 وًمػمشمدي ومٚمٞمتزر ورداء إزار ًمف يم٤من ُمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف

 اًم٘مًؿ يٖمٓمل ورداءٌ  سمدٟمف، ُمـ إقمغم اًم٘مًؿ يٖمٓمل إزار ًمف يم٤من ُمـش ًمف يتزيـ أن أطمؼ

 أوم٤مد ىمد سمؾ ًمف، يتزيـ أن أطمؼ اهلل وم٢من وًمػمشمدي ومٚمٞمتزر ومٚمٞمٗمٕمؾ، سمدٟمف6 ُمـ إدٟمك

طم٦مً  يدل سمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل  ؾم٤مشمًرا  صغم وإٟمام سمف، ي٠متزر ومل إزار قمٜمده يم٤من ُمـ أن سا

 وًمٞمس أطمديمؿ يّمٚملم ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف هق ذًمؽ شمّمح، ٓ صالشمف أن 6 وم٘مط ًمٕمقرشمف

ش رء صمقسمف ُمـ قم٤مشم٘مٞمف قمغم وًمٞمس أطمديمؿ يّمٚملم ٓش »رء صمقسمف ُمـ قم٤مشم٘مٞمف قمغم

 ذم ضم٤مء اًمذي اًمٜمٝمل وهذا قمٛمر، اسمـ طمدي٨م ذم ؾمٛمٕمتٛمقه اًمذي اًمٜمٌقي إُمر وهذا

 وسمخ٤مص٦م اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم يٕمرومف ٓ أُمرٌ  6 هريرة أيب طمدي٨م ُمـ وهق اًمث٤مين احلدي٨م

 وهق اًمٌحر ؿمط قمغم اعمًجد ذم صغم رضمالً  اًمٞمقم رأج٧م وم٘مد واًمُٕماّمر، ُمٜمٝمؿ احلج٤مج

 إًمٞمف ومت٘مدُم٧م ُمٕمتٛمر، سم٠منف ومٕمروم٧م وسمرداء، سم٢مزار وُمتزر إجٛمـ ُمٜمٙمٌف قمـ يم٤مؿمػ

 ي٘مدم أن ىمٌؾ أن يمِمٗمف سم٠من ومذيّمرشمف ٟمٕمؿ،: ىم٤مل اًمٕمٛمرة؟ ىم٤مصد أنؽ يٌدو: ًمف وىمٚم٧م

 إجٛمـ اًمٙمتػ قمـ اًمٙمِمػ ٕن 6 ًمٚمًٜم٦م خم٤مًمًٗم٤م أوًٓ  هذا إجٛمـ ُمٜمٙمٌف قمـ ُمٙم٦م

 إطمرام قمٜمد أُم٤م وم٘مط، اًم٘مدوم ـمقاف ذم هق إٟمام سم٤مٓوٓم٤ٌمع اًمٚمٖم٦م ذم يٕمرف اًمذي

 ؾمٚمًٗم٤م اًمٙمِمػ يتٕمٛمد أن أُم٤م سمثقسمف، سمدٟمف يمؾ يًؽم أن إٓ ًمف جيقز ومال ُمٞم٘م٤مشمف ُمـ اعمحرم

 يمذًمؽ ٟمراهؿ وم٢مٟمٜم٤م واًمُٕمامر احلج٤مج مج٤مهػم ومٞمف وىمع اًمديـ ذم اسمتداع ومٝمذا 6 ُمٜمٙمٌف قمـ

 اًمٞمقم، اًمرضمؾ هذا رأج٧م ُمـ وآظمر اًمٙمثػم ُمٜمٝمؿ رأج٧م اًمًٜم٦م وهذه ؾمٜم٦م، يمؾ ذم

 ُمٙم٦م ي٘مدم مل سمٕمد وهق ُمٜمٙمٌف قمـ يمِمػ أنف: إومم 6 خم٤مًمٗمتلم ذم وىمع سم٠منف ومذيمرشمف

 قمـ يم٤مؿمػ وأن٧م صٚمٞم٧م أنؽ: إنٙمر وإُمر اًمًٜم٦م، ظمالف ٕنف 6 جيقز ٓ وهذا

 يّمٚملم ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وهق أٓ اًم٤ًمسمؼ سم٤محلدي٨م ذيّمرشمف – اًمّمالة وهذه ُمٜمٙمٌؽ

 اًمرضمؾ هلذا سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمٗم٤مضم٠مة ومٙم٤مٟم٧مش رء صمقسمف ُمـ قم٤مشم٘مٞمف قمغم وًمٞمس أطمديمؿ

 ًمٙمـ ُمٕمتٛمر إٟمؽ ًمف ىمٚم٧م وأن٤م ُمٕمتٛمر، أن٤م: ىم٤مل حتتف ـم٤مئؾ ٓ يمالم وىم٤مل اعمًٙملم

 ُمـ يم٤من يمام واٟمٓمٚمؼ اًمًٞم٤مرة وريم٥م ظمػم اهلل ضمزاك: ىم٤مل ويمذا، يمذا شمٗمٕمؾ أن قمٚمٞمؽ
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 قمٔمٞمٛم٦م همٗمٚم٦م ذم اًمٜم٤مس ٕن 6 همػميمؿ شمٜمٌٝمقا  وأن احلٙمؿ هلذا شمٜمتٌٝمقا  أن وم٤معمرضمق ىمٌؾ،

 ُمٜم٤ميمٌٝمؿ، قمـ يم٤مؿمٗمقن وهؿ واعمروة اًمّمٗم٤م سملم يًٕمقن ٟمراهؿ طمٞمٜمام ظم٤مص٦م ؿمديدة

 ُم٤م هذا ًمٚمٌٓمالن، صالهتؿ ويٕمروقن ومٞمّمٚمقن اًمّمالة وشم٘م٤مم اًمنمع، ظمالف ومٝمذا

 .اعمٜم٤مؾم٦ٌم هلذه يذيمر أن يٜمٌٖمل

 (62 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 

 دم كان لإلمامةإذا يؼدم وهؾ البـطؾقن، البس صالة حؽؿ ما

 ثقًبا؟ يؾبس مـ الؼقم

 ىمقم سملم ُمـ ًمإلُم٤مُم٦م ي٘مدم هؾ يمذًمؽ اًمٌٜمٓمٚمقن، ٓسمس صالة طمٙمؿ ُم٤م :مداخؾة

 صمقسًم٤م؟ ٓسمس هق ُمـ ُمٜمٝمؿ

 صالشمف أن ؿمؽ ومال اًمتٕمٌػم، صح إذا ُمتٌٜمٓماًل  يّمكم ُمـ أن ؿمؽ ٓ :الشقخ

 إذا وسمخ٤مص٦م اعمّمكم، هذا قمقرة حيجؿ اًمٌٜمٓمٚمقن ٕن حتريٛمٞم٦م6 يمراه٦م ُمٙمروه٦م شمٙمقن

 سمت٘مديٛمف قمالىم٦م اًمٌٜمٓمٚمقن هذا ًمالسمس ًمٞمس وًمٙمـ ؾمجد، إذا أظمص وسمّمقرة ريمع

٤م يٙمقن أٓ هق ًمٞمس ًمٚمت٘مديؿ اعمًقغ وإٟمام قمٜمٝم٤م، شم٠مظمػمه أو ًمإلُم٤مُم٦م ًً  اًمٌٜمٓمٚمقن ٓسم

٤م يٙمقن وأن ًً  طم٥ًم قمغم اًمٓمقيؾ اًم٘مٛمٞمص أو اًمدؿمداؿم٦م أو ُمثاًل  ًمٚم٘مٛمٞمص ٓسم

 احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م أهاًل  ًمف ُمت٘مٛمًّم٤م يم٤من ُمـ يمؾ جيٕمؾ ٓ اًم٘مٛمٞمص ومٝمذا اًمٚمٖم٤مت، اظمتالف

 أىمرؤهؿ اًم٘مقم ي١مم: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ذم قمٚمٞمف ُمٜمّمقص ذًمؽ ذم وم٤مًمٜمٔم٤مم اًمٜم٤مس، ي١مم أن

 .احلدي٨م آظمر إممش سم٤مًمًٜم٦م وم٠مقمٚمٛمٝمؿ ؾمقاء اًم٘مراءة ذم يم٤مٟمقا  وم٢من اهلل، ًمٙمت٤مب

 أٓ هق قمٚمٞمف وًمٙمـ سم٤مإلُم٤مُم٦م، إطمؼ ومٝمق اًم٘مقم أىمرأ  هق ىمٚمٜم٤م يمام اعمتٌٜمٓمؾ يم٤من وم٢مذا

 ومٝمق صالشمف، ًمّمالة و٤مُمـ هق يمام اعم٘متديـ صالة صح٦م ًمٙمامل و٤مُمـ ٕنف يت٘مدم

٤م يم٤من ُمـ يٜمٌٖمل ٓ أنف يمام أظمريـ، وًمّمالة ًمّمالشمف اإلصمؿ حيٛمؾ ًً  اًم٘مٛمٞمص ٓسم

 طمٞم٨م ُمـ أومْمؾ أنف ًمف يًقغ ومال أىمرؤهؿ ًمٞمس إٟمف: أي اًم٘مقم، ي١مم ٕن أهاًل  وًمٞمس



 103 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٚم٤ٌمُس ذم اًمّمالة 

 ًمٙمٜمف اًم٘مٛمٞمص ٓسمس وهق سمٜمٓمٚمقن ٓسمس إىمرأ  هذا ٕن إىمرأ6 ذاك ُمـ اًمٚم٤ٌمس

 .اًمٜم٤مس ًمٞم١مم أهاًل  ًمٞمس

 ُمـ يمثػم سمٞمص، طمٞمص ذم اًمٜم٤مس ي٘مع وٓ اًمنمقمٞم٦م احل٘م٤مئؼ هذه شمراقمك أن ومٞمج٥م

 ُمٕمّمٞم٦م وهذه اًمٚمحٞم٦م، سمحٚمؼ ُمٌتغم يم٤من ُمـ ُمثاًل  وراء اًمّمالة قمـ يتقرقمقن اًمٜم٤مس

 أىمرؤهؿ، ٕنف اًمٜم٤مس6 إلُم٤مُم٦م احلدي٨م سمٜمص إطمؼ هق يم٤من إذا وًمٙمـ ضمًدا، يمٌػمة

 يتحٛمؾ أن وقمٚمٞمف يت٘مدم، أن يٜمٌٖمل اًمذي ومٝمق سم٤مًمًٜم٦م أقمٚمٛمٝمؿ أجًْم٤م يٙمقن وىمد

 ش.اًمٚمحك وأقمٗمقا : »ٟمٌٞمف أُمر ُمع دم٤موسمف قمدم سم٥ًٌم حيٛمٚمف اًمذي اإلصمؿ ُمًئقًمٞم٦م

 أُمر هذا إٟمام اًمّمالح، وقمدم سم٤مًمّمالح قمالىم٦م هل٤م ومٚمٞمس اإلُم٤مُم٦م ذم إرضمحٞم٦م أُم٤م

 احل٤مرضيـ سملم يٙمـ مل إذا أُم٤م ذًمؽ، يراقمل أن قمٚمٞمف ومٝمق سم٤مإلُم٤مُم٦م، اعمٙمٚمػ إمم يٕمقد

 رضمؾ وومٞمف آظمر يمٛمًجد ظمٚمٗمف اًمّمالة قمـ يتقرقمقا  أن يٜمٌٖمل ومال سم٤مإلُم٤مُم٦م ُمٜمف أطمؼ

 ؿمؽ ومال اًمٚمحٞم٦م إقمٗم٤مء سمقاضم٥م ىم٤مئؿ هق صمؿ ذقمل، أجًْم٤م وًم٤ٌمؾمف اًم٘مراءة حيًـ

 اًمّمالة إيث٤مر ُمـ أومم اعمًجد ذاك ذم اإلُم٤مم هذا وراء اًمّمالة إيث٤مر أن هذه واحل٤مًم٦م

 .اًمنمقمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٤مت ُمـ سمٌمء اسمتكم اًمذي اإلُم٤مم ذاك وراء

 ؟[اعمخ٤مًمٗم٤مت هذه إمم ُمْمٓمراً  يم٤من إذا] :مداخؾة

 قمٚمٞمف؟ ومروف اًمذي ُمـ اًمٕمٛمؾ ٕن ذٟم٥م6 ُمـ أىمٌح قمذًرا أقمتؼمه هذا :الشقخ

 ُمـ ٟمقع سم٠مي وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل يٕميص أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز وٓ اح٤مدة، قمٚمٞمف ومروف

 أيمثر وًمٙمـ ُمٕمٚمقم هق يمام شمٕم٤ممم ىمقًمف ضم٤مء وم٘مد ًمٚمرزق، حتّمٞمٚمف ؾمٌٞمؾ ذم اعمٕم٤ميص

ـْ : ▬اًمٜمص هلذا يٜمتٌٝمقن ٓ اًمٜم٤مس ـْ  َوَيْرُزىْمفُ *  خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّلَِلَ  َيتَِؼ  َوَُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم

٥ُم  ًِ  ظمٓم٦ٌم ذم ي٘مقل ويم٤من اعمٕمٜمك، هذا ي١ميمد يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص واًمرؾمقل [1 - 6: اًمٓمالق♂ ]حَيَْت

٤م إن! اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م: »اًمًالم قمٚمٞمف ًمف ًً  وأضمٚمٝم٤م رزىمٝم٤م شمًتٙمٛمؾ طمتك متقت ًمـ ٟمٗم

م يٜم٤مل ٓ اهلل قمٜمد ُم٤م وم٢من اًمٓمٚم٥م، ذم وم٠ممجٚمقا   سم٠من اًمٜم٤مس سمٕمض وم٤مقمتذارش سم٤محلرا

 اًمٌٜمٓمٚمقن، يٚمٌس أن اًمقفمٞمٗم٦م قمٚمٞمف شمٗمرض: ي٘مقل سمٕمْمٝمؿ قمٚمٞمف شمٗمرض اًمقفمٞمٗم٦م

 ؾمٌٞمؾ ذم اعمٕم٤ميص ارشمٙم٤مب وشمًقغ شمؼمر وهٙمذا حلٞمتف، حيٚمؼ أن: ي٘مقل وسمٕمْمٝمؿ

 قمٜمد ُم٤م وم٢مٟمام: »ي٘مقل آٟمًٗم٤م ؾمٛمٕمتؿ يمام واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف واًمرؾمقل اًمرزق، ـمٚم٥م



٤مُس ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   106   اًمٚم

م يٜم٤مل ٓ اهلل  ٓ أُمف سمٓمـ ذم واجلٜملم اعم٘مًقم اًمرزق ُمـ اهلل قمٜمد ُم٤م إن: أيش سم٤محلرا

 ىمقل ُمٕمٜمك هذا وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك ًمرسمف سمٛمٕمّمٞمتف حتّمٞمٚمف إمم يًٕمك أن ًمٚمٛمًٚمؿ يٜمٌٖمل

م يٜم٤مل أن يٜمٌٖمل ٓ: أيش يٜم٤مل ٓ اهلل قمٜمد ُم٤م وم٢من: »احلدي٨م  .سم٤محلرا

 .ًمٚمنميٕم٦م خم٤مًمٗم٦م وم٢مهن٤م إقمذار هذه ُمثؾ ٟمذيمر أٓ جي٥م: وم٢مًذا

 (11:01:61( /ب62) ضمدة ومت٤موى)

 بالبـطؾقن الصالة حؽؿ

  سم٤مًمٌٜمٓمٚمقن؟ اًمّمالة دمقز هؾ :مداخؾة

 أم شمٌٓمؾ: سمٛمٕمٜمك جيقز هؾ: أي سم٤مًمٌٜمٓمٚمقن سم٤مًمّمالة شم٘مّمد يمٜم٧م إذا :الشقخ

 .شمّمح

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

ٌُْٓمؾ، وٓ شمّمح: وم٤مجلقاب :الشقخ  ذم ي٘مػ اعمًٚمؿ يٙمقن أن يٜمٌٖمل ٓ وًمٙمـ شَم

سمِف شمٕمٌده وذم وم٘مٝمف  أهن٤م وًمق صاليت، صح٧م: وي٘مقل سمريِمف، يٜمجق أنف رسمف إمم وشَمَ٘مرُّ

 قمٚمٞمف ىم٤مل يمام قمنمة سم٤مح٤مئ٦م أن سم٤مًمغ مت٤مُم٤مً  سم٤مح٤مئ٦م أو واطمد، سم٤مح٤مئ٦م صح٧م يم٤مٟم٧م

 شمًٕمٝم٤م قمنمه٤م إٓ ُمٜمٝم٤م ًمف ُيٙمَت٥م ُم٤م صالشمف ًمٞمّمكم اًمرضمؾ إن: »واًمًالم اًمّمالة

 أنف ووم٘مٝمف اعمًٚمؿ ضمٝمد ي٘مػ أن يٜمٌٖمل ٓش ٟمّمٗمٝم٤م رسمٕمٝم٤م مخًٝم٤م ؾمدؾمٝم٤م ؾمٌٕمٝم٤م صمٛمٜمٝم٤م

 وًمٙمـ رىمٌتف، قمـ اًمٗمرض أؾم٘مط: سمٛمٕمٜمك صحٞمح٦م صالة هل صالة هذه أنف يٕمرف

 .شمٙمقن ُم٤م أيمٛمؾ هل طم٤مًمف ذم اًمّمالة أداء قمغم طمريّم٤مً  يٙمقن أن جي٥م

 أن ًمٙمؿ أرضب وأن٤م حتريٛمٞم٦م، يمراه٦م ُمٙمروه٦م اعمتٌٜمٓمؾ صالة: ٟم٘مقل هذا وقمغم

 اًمّمالة هذه ذم هق ًمٙمـ صحٞمح٦م، صالشمف احلرير ًم٤ٌمس ٓسمس وهق يّمكم رضمؾ: ُمثالً 

 وم٘مس، ذًمؽ وقمغم. ٓ صحٞمح٦م، اًمّمالة واهلل أنف اعمًٚمؿ سمف ي٘مٜمع: يٕمٜمل هذا هؾ آصمؿ

 سمال ٕنف اًمٌٜمٓم٤مل6 ًمٌس ُمـ يتخٚمّمقا  أن اعمًٚمٛمقن حي٤مول أن هق اجلقاب هذا صمٛمرة



 101 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٚم٤ٌمُس ذم اًمّمالة 

، أن وقمٚمٞمٝمؿ إؾمالُمٞم٤ًم، ًم٤ٌمؾم٤مً  ًمٞمس ؿمؽ َوًمقا  شمًٛمقٟمف سمام يت٘مٛمّمقا  وأن َيَتَنْ

 .ًمٚمٕمقرة أؾمؽم ٕنف سم٤مًمدؿمداؿم٦م6

 ( 11: 36: 01/   245/  واًمٜمقر اهلدى) 

 يؾبس صخص خؾػ الصالة وحؽؿ البـطؾقن، دم الصالة

 بـطؾقن

 اًمٌٜمٓمٚمقن، ذم اًمّمالة أو اًمٌٜمٓمٚمقن، ًمٌس طمٙمؿ: آظمر ؾم١مال ٟمٕمؿ، :السائؾ

 سمٜمٓمٚمقن؟ يٚمٌس ؿمخص ظمٚمػ اًمّمالة وطمٙمؿ

 ًم٤ٌمس هق إؾمالُمٞم٤ًم، ًم٤ٌمؾم٤مً  ًمٞمس أنف: إومم: ُمّمٞمٌت٤من ًمف اًمٌٜمٓمٚمقن :الشقخ

 اًمال وأظمالىمٝمؿ قم٤مداهتؿ قمٚمٞمٝمؿ شمٖمٚم٧ٌم وًمٙمٜمٝمؿ ُمٝمٜمل،: ٟم٘مقل أن ويٛمٙمـ أورويب

 سمٛمقو٦م ًمؽ يٓمٚمٕمقا  ؾمٜم٦م يمؿ ويمؾ شمٕمرف، يمام اًمٌٜمٓمٚمقن شمٗمّمٞمؾ ذم ومتٗمٜمٜمقا  إؾمالُمٞم٦م

 إمم اعمًٚمٛمقن اعمًٚمٛملم، زي ُمـ وًمٞمس اًمٙمٗم٤مر زي ُمـ هذا ؾم٤مسم٘متٝم٤م، قمـ ختتٚمػ

 وهق إومم اعمّمٞم٦ٌم هذه اًمٗمْمٗم٤مض، اًمنوال يٚمًٌقن يتنوًمقن يم٤مٟمقا  ىمري٥م قمٝمد

 .سم٤مًمٙمٗم٤مر يتِمٌٝمقا  أن ًمٚمٛمًٚمٛملم جيقز وٓ اًمٙمٗم٤مر قم٤مدات ُمـ أنف

 سمٕمْمٝمؿ ي٘مقًمقن اعمٜم٤مؾم٦ٌم، هذه سمٛمثؾ يذيمر ـم٤مح٤م سمٌمء اًمتذيمػم ُمـ زم ٓسمد وهٜم٤م

 إن: ومٜم٘مقل شمتٌٜمٓمؾ، اًمِمٕمقب ويمؾ إُمؿ يمؾ أممٞم٤ًم، ًم٤ٌمؾم٤مً  ص٤مر اًمٌٜمٓمٚمقن إن: ي٘مقل

 اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد ُمـ يمثػم ذم يزال ٓ ٕنف يمذًمؽ، وًمٞمس يمذًمؽ إُمر أن اومؽموٜم٤م

 أن ه٥م: ومٜم٘مقل آظمر، إمم ؿمٙمؾ ُمـ ختتٚمػ يم٤مٟم٧م وإن اإلؾمالُمل اًمزي قمغم حي٤مومٔمقن

 اعمًٚمؿ أن وهق ضمديد ذقمل طمٙمؿ ي٠ميت هٜم٤م قم٤مُم٤ًم، ًم٤ٌمؾم٤مً  ص٤مر: يٕمٜمل يمذًمؽ، إُمر

ّٓ  وم٘مط ُُمٙمَٚمٗم٤مً  ًمٞمس  اًمٙمٗم٤مر، خم٤مًمٗم٦م يت٘مّمد سم٠من ُمٙمَٚمػ هق سمؾ سم٤مًمٙمٗم٤مر، يتِمٌف سم٠م

 يت٘مّمد أن يٜمٌٖمل ذًمؽ ُمع ًمٙمـ اعمًٚمؿ، ومٕمٚمف ًمق رضر أي ومٞمف ُم٤م رء ذم خم٤مًمٗمتٝمؿ

 اًمٞمٝمقد إن: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وهق ضمدًا، رائع طمدي٨م ذًمؽ قمغم واًمدًمٞمؾ اًمٙم٤مومر، خم٤مًمٗم٦م

 قم٤ٌمده ذم اًمٙمقٟمٞم٦م اهلل ؾمٜم٦م ُمـ: يٕمٜملش ومخ٤مًمٗمقهؿ ؿمٕمقرهؿ يّمٌٖمقن ٓ واًمٜمّم٤مرى
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ً، أو ُمًٚمامً  أنثك، أو ذيمراً  يم٤من ؾمقاء اإلٟم٤ًمن قمغم اًمِمٞم٥م ومرض أنف  ؾمٜم٤مً  سمٚمغ إذا يم٤مومرا

 وم٘مد اًمِمٞم٥م، وهق اًمِمٕمر سمٞم٤مض ئمٝمر ُم٤م ٓسمد أظمرى سمالد إمم سمالد ُمـ ختتٚمػ ُمٕمٞمٜم٦م

 سمٞمٜمٝمام مجع ؿم٤مي٥م، ُمٚمحد يم٤مومر أو ٟمٍماين أو هيقدي يم٤مومر ودمد ؿم٤مي٥م ُمًٚمؿ دمد

 ؿم٤مب ُم٤م اًمٙمٗم٤مر ه١مٓء ظم٤مص٦م رء إُمر ُمـ سمٞمده يم٤من وًمق رء، ًمّمٜمع ًمٞمس اًمِمٞم٥م

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل ذيمر وم٘مد اعمًٚمٛملم قمٜمد أُم٤م سمٖمٞمض، قمٜمدهؿ اًمِمٞم٥م ٕن أبدًا، ُمٜمٝمؿ أطمد

 .ٟمقر اعمًٚمؿ وضمف ذم اًمِمٞم٥م أن إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم اًمًالم

 أو ُمًٚمؿ سملم شمٗمريؼ دون يِمٞمٌقا، أن اًمٜم٤مس قمغم اهلل ُمـ ومرض هذا طم٤مل يمؾ قمغم

 ٕنف هبذا، شمِمٌف هذا: ٟم٘مقل ُم٤م ؿم٤مب اًمٙم٤مومر وضم٤مره ؿم٤مب ىمد ُمًٚمامً  رأجٜم٤م وم٢مذا يم٤مومر،

: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل ذًمؽ ُمع اًمٕم٤معملم، رب ومٕمؾ ُمـ هق وإٟمام ومٕمٚمف، ُمـ ًمٞمس

 ش.يّمٌٕمقن ٓ وم٢مهنؿ ؿمٕمقريمؿ اصٌٖمقا  واًمٜمّم٤مرى، اًمٞمٝمقد ظم٤مًمٗمقا »

 ؾمٌٞمؾ ذم اهل٤مُم٦م اًم٘م٤مقمدة هذه اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ًمٜم٤م ووع احلدي٨م هبذا: إذاً 

 ٓ رء ذم طمتك اعمًٚمٛم٦م، ؿمخّمٞمتٝمؿ قمغم حي٤مومٔمقا  أن قمغم اعمًٚمٛملم طمرص

 ومٞم٘مقل اًمّمٌغ، يٛمٚمؽ ًمٙمـ ىمٚمٜم٤م، يمام ؿم٤مب ُم٤م أطمدهؿ يٛمٚمؽ يم٤من ًمق يٛمٚمٙمقٟمف،

 أو اًمٞمٝمقد ُمـ اًمٙم٤مومر سمذًمؽ وظم٤مًمػ  ؿمٕمرك اصٌغ: ًمٚمٛمًٚمؿ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 ًمٞمس ٟمحـ يمٚمٝم٤م، إُمؿ ذم ؿم٤مع أنف ومروٜم٤م ًمق وم٤مًمٌٜمٓمٚمقن همػمهؿ، أو اًمٜمّم٤مرى

 همػم ًم٤ٌمؾمٜم٤م يٙمقن اًمٚم٤ٌمس هذا ذم اًمٙم٤مومر خم٤مًمٗم٦م ٟمت٘مّمد رضوري سمؾ ٟمٚمًٌف، رضوري

 اعمخ٤مًمٗم٦م، شمرك وإُم٤م اعمِم٤مهب٦م إُم٤م وهق اًمٌٜمٓمٚمقن، ذم إول اًمٕمٞم٥م هق هذا ًم٤ٌمؾمٝمؿ،

 هٜم٤م؟ إمم واوح

 ومٞمف ُم٤م واًمٙمٗم٤مر اًمٕمقرة، حيجؿ أنف وهق ضمدًا، سمٙمثػم أهؿ وهذا اًمث٤مين اًمٕمٞم٥م ومٞمف

 هذه يمؾ اًمرضمؾ، وقمقرة اعمرأة قمقرة اؾمٛمف سمح٨م قمٜمدهؿ ومٞمف ُم٤م آداب، قمٜمدهؿ

 وذوط، ىمٞمقد ًمف ومٞمف اعمًٚمؿ أُم٤م وشمٖمٞمػم، شمٌديؾ ُمـ ومٞمف ُم٤م ُمع ديٜمٝمؿ ذم ًمٞم٧ًم إؿمٞم٤مء

 .إًمخ.. قمقرة هلؿ اًمّمٖم٤مر وإـمٗم٤مل قمقرة، هلؿ واًمرضم٤مل قمقرة، هلـ اًمٜم٤ًمء

 اًمٕمقرة وأطمٞم٤مٟم٤مً  سمؾ اًمّمٖمرى اًمٕمقرة حيجؿ ومٝمق اًمٌٜمٓم٤مل اعمًٚمؿ يٚمٌس ومٚمام

 ذم جيقز ٓ وهذا اًمٙمؼمى، اًمٕمقرة شمتجًد ومٝمٜم٤م وؾمجد ريمع صغم إذا ظم٤مص٦م اًمٙمؼمى،



 101 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٚم٤ٌمُس ذم اًمّمالة 

 إؾمالُمل، ًم٤ٌمس إمم اًمٚم٤ٌمس هذا يٖمػم أن ُمًٚمؿ يمؾ قمغم ومٞمٜمٌٖمل وًمذًمؽ اإلؾمالم، ديـ

 اًمتٛمًؽ قمغم طمريّملم يزاًمقن ٓ ويم٤مٟمقا  اعمًٚمٛملم سملم هذا اًمٌٜمٓم٤مل ؿم٤مع ُم٤م أول

 ُمٜمف ومجٕمٚمقا  إضمٜمٌل، اًمٌٜمٓم٤مل قمغم زائد رء اًمٌٜمٓم٤مل قمغم أدظمٚمقا  اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مٔداب

 اًمِم٤مم ذم قمٜمدٟم٤م يم٤مٟمقا  يم٤مًمنوال، اًمٕمقرة حتجٞمؿ قمدم وذم سمٜمٓم٤مل اًمّمقرة ذم هق ُم٤م

 .اعمحٙمٛمكم: ٟمًٞمتف أن٤م صم٤مين اؾمؿ ًمف اًمٌٜمٓمٚمقن أو اإلومرٟمجل، سم٤مًمٌٜمٓمٚمقن يًٛمقهن٤م

 .اإلومرٟمجل إول :مداخؾة

 إومٜمدي٦م ٕن ح٤مذا؟ اعمحٙمٛمكم، ؾمٛمقه اإلؾمالُمل هذا وسمٕمديـ ٟمٕمؿ، :الشقخ

 سم٤مًمتِمٌف اًمٕمدوى إًمٞمٝمؿ شمنب ُمـ أول هؿ اًمنمقمٞم٦م اعمح٤ميمؿ ذم ُمقفمٗملم يم٤مٟمقا  اًمذيـ

 ًمٚمٌٜمٓم٤مل وم٠مدظمٚمقا  سم٤مًمّمالة يتٕمٚمؼ ومٞمام ظم٤مص٦م ديـ، قمٜمدهؿ يزال ٓ ًمٙمـ سم٤مًمٙمٗم٤مر،

 يًٛمقه٤م؟ ُم٤مذا ضمٕمٚمقه٤م شمقؾمٕم٦م

 .سمٚم٤ًمت :مداخؾة

 اإلًمٞمتلم، قمغم وٓ اًمٗمخذ قمغم يٕمض ٓ اًمٌٜمٓم٤مل يّمػم ومحٞمٜمئذٍ  سمٚم٤ًمت، :الشقخ

 ُمع هذا ًمٙمـ أُم٤مُمٞم٦م، أزرار ًمف ديم٦م ًمف يٙمقن ُم٤م سمدل سمس اًمنوال، ُمثؾ قمٚمٞمف يٙمقن

 .اًمْمٞم٘م٦م اًمٌٜمٓمٚمقٟم٤مت هذه إٓ شمرى ُم٤م وم٤مٔن يم٤من، ظمؼم ذم ص٤مر راح اًمزُمـ

 .هذا ُمقو٦م رضمع :مداخؾة

 ٟمحـ ُمقو٦م رأجٜم٤م يقم يمؾ أنف آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م خم٤مًمٗم٤مت ٟمٕمؿ، ُمقو٦م رضمع :الشقخ

 وٞمؼ هٜم٤م شمٚم٘م٤مه همري٥م رء هذا، آؾمؿ ضم٤ميمؿ ذًمًتقن، قمٜمدٟم٤م يًٛمقه٤م سمٜمٓمٚمقن

 .هٙمذا وي٠ميت يذه٥م ومقق، ُمـ اًمنوال ُمـ أقمرض قمريض وحت٧م

 .ُمٕمٙمقس هوال :مداخؾة

 أن جي٥م اعمًٚمؿ اإلٟم٤ًمن، سمٌٜمل اًمِمٞمٓم٤من شمالقم٥م ُمـ هذا اهلل، ؾمٌح٤من :الشقخ

: ىمٚم٧م اعمٜم٤مؾم٦ٌم يمٝمذه اعمٜم٤مؾم٤ٌمت سمٕمض ذم ىمٚم٧م أن٤م اإلؾمالُمٞم٦م، ؿمخّمٞمتف قمغم حي٤مومظ

 اًمٙمٗم٤مر ورآه سم٤مريس ذم سم٤معمٔمٚم٦م ورُمل هٞمٚمقيمٌؽم سمٓم٤مئرة اًمت٘مط أنف ومروٜم٤م ًمق اعمًٚمؿ

 اعمًٚمٛمقن اًمٞمقم هذا، أجـ اًمٙمٗم٤مر، زي قمـ خيتٚمػ زيف ٕن ُمًٚمؿ، هذا: ي٘مقًمقا  ٓزم



٤مُس ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   102   اًمٚم

 يريمٌقا  أطمٞم٤مٟم٤مً  ٟمرى يمٜم٤م ُمثالً  اًمًٕمقدي٦م يم٤مًمٌالد اإلؾمالُمل اًمزي ُمـ رء قمٜمدهؿ اًمذي

 ومٞمف ُم٤م يم٤من إومرٟمجل، ص٤مر قمريب يم٤من مت٤مُم٤ًم، اًمِمٙمؾ يتٖمػم شمرى وإذ اًمٜم٤ًمء طمتك اًمٓم٤مئرة

 طم٤مه وأصٌح يمٚمف أزاًمف وقم٘م٤مل،[ همؽمة] ُمثالً  واوع يم٤من يمراومٞم٧م، ومٞمف ص٤مر يمراومٞم٧م

 قمغم يدل وم٢مٟمام اًمٞمقم ي٘مقًمقن يمام رء قمغم دل إن هذا مت٤مُم٤ًم، أضمٜمٌل رضمؾ يم٠منف اًمرأس

 يٕمٞمدوا أن اعمًٚمٛملم ومٕمغم اًمدهر، ُمّمٞم٦ٌم هذه سمديٜمٝمؿ، يٕمتزون ٓ اًمٞمقم اعمًٚمٛملم أن

 إٓ هلؿ ٟمج٤مة ٓ ٕنف رهبؿ6 سمنميٕم٦م اًمٕمٛمؾ إمم يٕمقدوا وأن واىمٕمٝمؿ، إمم ٟمٔمرهتؿ

 وأظمذشمؿ سم٤مًمٕمٞمٜم٦م، شم٤ٌميٕمتؿ إذا: »اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام اإلؾمالم إمم سم٤مًمٕمقدة

 ٓ ذًٓ  قمٚمٞمٙمؿ اهلل ؾمٚمط اهلل ؾمٌٞمؾ ذم اجلٝم٤مد وشمريمتؿ سم٤مًمزرع، وروٞمتؿ اًمٌ٘مر، أذٟم٤مب

 وأن رؿمدٟم٤م، يٚمٝمٛمٜم٤م أن وضمؾ قمز اهلل ومٜم٠ًملش ديٜمٙمؿ إمم شمرضمٕمقا  طمتك قمٜمٙمؿ يٜمزقمف

 .ذًمؽ اهلل ٟم٠ًمل قمٚمٛمٜم٤م، سمام اًمٕمٛمؾ يٚمٝمٛمٜم٤م وأن رسمٜم٤م، ديـ يٕمٚمٛمٜم٤م

 ( 11: 01: 15/   051/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 11: 03: 16/   051/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ادساجد إىل بالتبان أبـاءهؿ اآلباء حيرض أن جيقز ال

ويؾ يٚمًٌقهؿ أن ٔسم٤مئٝمؿ جيقز ومال اًمّمٌٞم٤من ي١مدب أن يٜمٌٖمل : اًم٘مّمػمة اًمنا

 سم٤مًمّمالة ُمروهؿ: »اعمت٘مدم ًمٚمحدي٨م. احل٤مًم٦م هذه ذم اعم٤ًمضمد حييوهؿ وأنش اًمت٤ٌمن»

 ومتٜمٌف أجْم٤م وأريم٤مهن٤م سمنموط أُمرهؿ يِمٛمؾ إُمر هذا أن ؿمؽ وٓ...ش ؾمٌع أبٜم٤مء وهؿ

 .اًمٖم٤مومٚملم ُمـ شمٙمـ وٓ

 يًػم سمتٍمف[ 64ص وًم٤ٌمؾمٝم٤م اعمرأة طمج٤مب حت٘مٞمؼ طم٤مؿمٞم٦م]

 ادبتدعة والعاممة الـافعة العاممة

ش. طمًٜم٦م آٓف سمٕمنمة شمٕمدل اًمٕمامُم٦م ذم اًمّمالة[: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 .ُمقوقع



 103 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ةاًمٚم٤ٌمُس ذم اًمّمال 

 [: اإلمام قال]

 احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع ٕن ىمٌٚمف، احلديثلم ويمذا احلدي٨م هذا سمٓمالن ذم قمٜمدي ؿمؽ وٓ

 ُمثؾ اًمٕمامُم٦م ذم اًمّمالة أضمر جيٕمؾ أن ُمٕم٘مقل ومٖمػم اعمًت٘مٞمؿ، سم٤مًم٘مًٓم٤مص إُمقر يزن

 وصالة اًمٕمامُم٦م طمٙمؿ سملم اًمٙمٌػم اًمٗم٤مرق ُمع! أوٕم٤مومٝم٤م أوٕم٤مف سمؾ اجلامقم٦م صالة أضمر

 ُمـ أهن٤م واًمراضمح ُمًتح٦ٌم، إهن٤م: ومٞمٝم٤م ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ ُم٤م هم٤مي٦م اًمٕمامُم٦م وم٢من اجلامقم٦م،

 ُم١ميمدة، ؾمٜم٦م إهن٤م: ومٞمٝم٤م ىمٞمؾ ُم٤م وم٠مىمؾ اجلامقم٦م صالة أُم٤م اًمٕم٤ٌمدة، ؾمٜمـ ُمـ ٓ اًمٕم٤مدة ؾمٜمـ

 شمّمح ومريْم٦م أهن٤م واًمّمقاب هب٤م، إٓ شمّمح ٓ اًمّمالة أريم٤من ُمـ ريمـ إهن٤م: وىمٞمؾ

 ُم٤ًموي٤م صمقاهب٤م جيٕمؾ أن اًمٕمٚمٞمؿ سم٤محلٙمٞمؿ يٚمٞمؼ ومٙمٞمػ اًمِمديد، اإلصمؿ ُمع سمؽميمٝم٤م اًمّمالة

 هذا ٓطمظ طمجر اسمـ احل٤مومظ وًمٕمؾ! سمدرضم٤مت دوهن٤م سمؾ اًمٕمامُم٦م ذم اًمّمالة ًمثقاب

 اًمًٞمئ٦م إطم٤مدي٨م هذه آصم٤مر وُمـ. سم٤مًمقوع احلدي٨م قمغم طمٙمؿ طملم اعمٕمٜمك

 قمغم يٙمقر اًمّمالة ذم اًمدظمقل يريد طملم اًمٜم٤مس سمٕمض ٟمرى أنٜم٤م اخل٤مـمئ٦م وشمقضمٞمٝم٤مهت٤م

 ي٠مت مل أنف ُمع اعمذيمقر إضمر هذا قمغم سمزقمٛمف حيّمؾ ًمٙمل ُمٜمديال ـمرسمقؿمف أو رأؾمف

 إصمؿ يرشمٙمٌقن ه١مٓء سمٕمض شمرى أن اًمٕمج٤مئ٥م وُمـ! ويزيمٞمٝم٤م ٟمٗمًف سمف يٓمٝمر قمٛمال

 شم٤ًمهٚمٝمؿ سم٥ًٌم يٚمح٘مٝمؿ ٟم٘مص سم٠مي يِمٕمروا مل اًمّمالة إمم ىم٤مُمقا  وم٢مذا اًمٚمحٞم٦م طمٚمؼ

 وُمـ! قمٜمدهؿ سمف يًتٝم٤من ٓ وم٠مُمر اًمٕمامُم٦م ذم اًمّمالة أُم٤م أبدا، ذًمؽ هيٛمٝمؿ وٓ هذا

 شم٘مدم وإذا يتٕمٛمؿ، طمتك يروقه مل هبؿ يّمكم ُمٚمتح رضمؾ شم٘مدم إذا أنف هذا قمغم اًمدًمٞمؾ

 ذيٕم٦م ومٕمٙمًقا  ًمف هيتٛمقا  ومل ذًمؽ يزقمجٝمؿ مل ًمٚمحٞمتف سمحٚم٘مف قم٤مصٞم٤م وًمقيم٤من ُمتٕمٛمؿ

، وأو طمرُمف، ُم٤م اؾمت٤ٌمطمقا  طمٞم٨م اهلل  إن واًمٕمامُم٦م أب٤مطمف، ُم٤م يقضمٌقا  أن يم٤مدوا أو ضمٌقا

ًمف ذم اعمًٚمؿ هب٤م يتزيـ اًمتل اًمٕمامُم٦م هب٤م يراد وم٢مٟمام ومْمٞمٚم٦م هل٤م صم٧ٌم  ويتٛمٞمز! اًمٕم٤مدي٦م أطمقا

 ذم قم٤ٌمدة هب٤م ي١مدي اًمتل اعمًتٕم٤مرة اًمٕمامُم٦م هب٤م يراد وًمٞمس اعمقاـمٜملم، ُمـ همػمه قمـ هب٤م

 قمامُم٦م إمم سمح٤مضم٦م واعمًٚمؿ! ضمٞمٌف ذم يًجٜمٝم٤م طمتك ُمٜمٝم٤م يٗمرغ يٙم٤مد ومام ُمٕمدودة، دىم٤مئؼ

 قمـ متٞمزه ًمٚمٛمًٚمؿ ؿمٕم٤مر أهن٤م سمحٙمؿ داظمٚمٝم٤م إًمٞمٝم٤م طم٤مضمتف ُمـ أيمثر اًمّمالة ظم٤مرج

 ص٤مر طمتك سم٤مًمٙم٤مومر اعم١مُمـ أزي٤مء ومٞمف اظمتٚمٓم٧م اًمذي اًمٕمٍم هذا ذم ؾمٞمام وٓ اًمٙم٤مومر

 يمٞمػ وم٤مٟمٔمر يٕمرف، مل وُمـ قمرف ُمـ قمغم اًمًالم اعمًٚمؿ يٗمٌم أن اًمٕمًػم ُمـ

 شمٙمٗمل هذه أن هلؿ وؾمقل اعمٌتدقم٦م، اًمٕمامُم٦م إمم اًمٜم٤مومٕم٦م اًمٕمامُم٦م قمـ اًمِمٞمٓم٤من سومٝمؿ
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: ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل يمام اًمٙم٤مومر ُمـ اعمًٚمؿ متٞمز اًمتل اًمٚمحٞم٦م إقمٗم٤مء وقمـ شمٚمؽ قمـ وشمٖمٜمل

 اًمِمٞمخ٤من رواه ،شاًمٚمحك ومقا  وأو اًمِمقارب ىمّمقا  رواي٦م وذم اطمٗمقا  اعمنميملم ظم٤مًمٗمقا »

 - 51 صش »اعمًٚمٛم٦م اعمرأة طمج٤مب» ذم خمرج وهق وهمػمه قمٛمر اسمـ قمـ وهمػممه٤م

 حلٞم٦م يْمع ُمـ يمٛمثؾ إٓ اًمّمالة قمٜمد اعمًتٕم٤مرة اًمٕمامُم٦م هذه يْمع ُمـ ُمثؾ وُم٤مش. 51

 ٓ وم٢مين سمالدٟم٤م ذم اعمًتٕم٤مرة اًمٚمحك هذه ٟمِم٤مهد مل يمٜم٤م وًمئـ! إًمٞمٝم٤م اًم٘مٞم٤مم قمٜمد ُمًتٕم٤مرة

 ذم ىمرأت وم٘مد. ًمألورسمٞملم اعمًٚمٛملم ُمـ يمثػم شم٘مٚمٞمد سمحٙمؿ ُم٤م يقُم٤م أراه٤م أن أؾمتٌٕمد

 ُم٤م ـه 3120 ؾمٜم٦م اًم٘مٕمدة ذي 61 سمت٤مريخش 6041» قمددش اًمدُمِم٘مٞم٦م اًمٕمٚمؿ ضمريدة»

 :ٟمّمف

 هلؿ ؾمٛمح اًمٚمقردات جمٚمس ضمٚم٦ًم واٟمٕم٘مدت احلر، وـم٠مة اؿمتدت قمٜمدُم٤م - ًمٜمدن

 ُمٕمتؼم؟ ُمـ ومٝمؾ! اعمًتٕم٤مرة حل٤مهؿ خيٚمٕمقا  سم٠من اًمرئٞمس

 (.611-611/ 3) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 صقرة عؾقف لباس دم الصالة

 صقرة؟ قمٚمٞمف ًم٤ٌمس ذم اًمّمالة طمٙمؿ ُم٤م :مداخؾة

 اًمقىم٧م ذم وهل ُمٙمروه٦م، صالشمف صقرة، قمٚمٞمف ًم٤ٌمس ذم اًمّمالة طمٙمؿ :الشقخ

 .صحٞمح٦م ٟمٗمًف

 اًمتّمقير شمٕم٤مـمل ُمـ متٜمع اًمتل إطم٤مدي٨م يمثرة ُمـ ٟمٕمٚمؿ مم٤م ومٝمل اًمٙمراه٦م أُم٤م 

 شمدظمؾ ٓ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ذًمؽ ومٛمـ صم٤مٟمٞم٤ًم، اًمّمقر اىمتٜم٤مء وُمـ أوًٓ،

 ش.يمٚم٥م أو صقرة ومٞمف سمٞمت٤مً  اعمالئٙم٦م

 ذم يّمكم يم٤من عمـ اًمّمالة سمٓمالن ي٘متيض ُم٤م اًمنمقمٞم٦م إدًم٦م ذم يقضمد ٓ يم٤من ومٚمام 

 .اًمٙمراه٦م ُمع اًمّمالة سمّمح٦م ٟم٘مقل ًمذًمؽ صقرة، ومٞمف صمقب

 .:.. ( 1: 14/   43/   واًمٜمقر اهلدى) 
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 صقر عؾقف الذي العسؽري بالزي الصالة حؽؿ

 أرشمدي أن قمكمّ  وجي٥م اجلٞمش، ذم أقمٛمؾ قمًٙمري ُمًٚمؿ أن٤م: ي٘مقل :مداخؾة

 سمٕمدة ُُمـَح٤مط ـمػم قمـ قم٤ٌمرة اًمِمٕم٤مر وهذا ؿمٕم٤مر، سمف ُيْقضَمد اًمذي اًمٕمًٙمري اًمزي

  رزىمل؟ ُمّمدر هذا سم٠من قمٚمامً  اًمزي، هبذا أصكم أن جيقز هؾ: اًم١ًمال ٟمجقم،

 اًمرزق، ٓيمت٤ًمب اًمٓمريؼ هذا أو اًمٕمٛمؾ، هذا إمم ٟمٜمٔمر أن يٜمٌٖمل: أوًٓ  :الشقخ

 ومٞمٝم٤م أن ومٞمٝم٤م ي٘م٤مل ُم٤م أىمؾ اًمتل إُمقر هذه وضمقد ُمع اًمٓمريؼ هذا أن ؿمؽ ٓ: أىمقل

 ضمٕمٚمٝم٤م إذا ؾمٞمام ٓ ُُمـَحّرُم٦م، صقرة صمٞم٤مسمف ذم حيٛمؾ أن يٜمٌٖمل ٓ اعمًٚمؿ ٕن اًمٙمراه٦م6

 .رأؾمف شم٤مج

 وقمذر ُمنموقم٦م اًمقؾمٞمٚم٦م هذه أو اًم٥ًٌم هذا هؾ: ٟمٗمٙمر أن يٜمٌٖمل رء يمؾ وم٘مٌؾ 

 ٓ؟ أم اًمرزق ٓيمت٤ًمب ًمف

ػَماً  يم٤من إذا اعمًٚمؿ أن أراه اًمذي   ؾم٤ٌٌمً  اًمًٌٞمؾ هذا يتخذ أن يٜمٌٖمل ومال خُمَ

ُٚمؽ وأن َيْٓمُرق أن وسم٢مُمٙم٤مٟمف واؾمٕم٦م، اهلل أرض ٕن رزىمف6 ٓيمت٤ًمب ًْ  أظمرى ؾمٌٞمالً  َي

 سمٕمقن َيُٛمَده أن يت٘مٞمف ُمـ وضمؾ قمز اهلل وقمد وىمد ؾمٞمام ٓ اًمرزق، قمغم احلّمقل ذم

ـْ : ▬وضمؾ قمز ىم٤مل يمام قمٜمده، ُمـ ظم٤مص ـْ  َوَيْرُزىْمفُ *  خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّلَِلَ  َيتَِؼ  َوَُم  ُِم

٥م ٓ طَمٞم٨ُْم  ًِ ر أن يٜمٌٖمل اًمذي هذا [1-6:اًمٓمالق]♂ حَيَْت  .رء يمؾ ىمٌؾ ومٞمف ُٟمَٗمٙم 

 هذا يم٤من إذا: واطمدة طم٤مًم٦م ذم إٓ سمف، اهلل وأديـ أقمت٘مد ومٞمام اجلقاب هق وهذا

 ُيٗمٞمد أن اجلٞمش، ذم ُمريمزه أو وفمٞمٗمتف ُمثؾ ذم يًتٓمٞمع أنف فمٜمف قمغم يٖمٚم٥م اًمرضمؾ

 يٛمٙمـ: هب٤م ي٘مقم أن آظمر ؿمخص أَي  يًتٓمٞمع ٓ شمرسمقي٦م، قمٚمٛمٞم٦م وم٤مئدة هٜم٤مك اعمًٚمٛملم

 قمغم اًمراضمح٦م اعمّمٚمح٦م شمٖمٚمٞم٥م سم٤مب ُمـ اًمقفمٞمٗم٦م، هذه ذم سم٘م٤مئف سمجقاز ي٘م٤مل أن

 .دوهن٤م هل اًمتل اعمٗمًدة

 أَٓ  ويٜمٝمض اًمّمالة إمم ي٘مقم طمٞمٜمام ؾم٥ٌم يمؾ يتخذ أن يٜمٌٖمل احل٤مًم٦م هذه ذم ًمٙمـ 

 إىمؾ قمغم اًمّمقرة، وُمٕمف يّمكم ٓ طمتك سَمَدٟمِف قمغم اًمتل اًمثٞم٤مب هذه ُمـ سمٌمء يّمكم
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 رضراً  أظمػ وذًمؽ اًمرأس طم٤مه إُم٤م يّمكم وأن ضم٤مٟم٤ًٌم، ُيْٚمِ٘مٞمٝم٤م أن ممٙمـ هذه اًم٘مٓمٕم٦م

 .اجلقاب هذا ًمف، شَمَٞمَن  رء سم٠مي رأؾمف يًؽم أن أو وخم٤مًمٗم٦ًم،

 . (  3: 13: 11/   311/   واًمٜمقر اهلدى) 

 تصاوير فقف صقئاً  حيؿؾ مـ صالة حؽؿ

 يٙمقن إٟم٤ًمن ُمثالً  طم٤مًم٦م ذم اًمّمالة إن: اًمٜم٤مس سمٕمض ي٘مقًمقن! ؿمٞمخ ي٤م :مداخؾة

 .اعمّمكم حتػ ٓ واعمالئٙم٦م دمقز، ٓ صقر حتٛمؾ قُمْٛمٚم٦م أو صقراً  حتٛمؾ وصم٤مئؼ ُمٕمف

 هذه ٕن اًمًٜم٦م6 قمٚمٞمف شمدًمٜم٤م ٓ اًمتل اًمِِمَدة ُمـ رء ومٞمف اًم٘مقل هذا :الشقخ

 .أوًٓ  فم٤مهرة همػم اًمّمقر

 .ُمٕمٚم٘م٦م همػم :مداخؾة

 همػم يم٤مٟم٧م ًمق ٕهن٤م فم٤مهرة، همػم أهن٤م أقمٜمل ُمٕمٚم٘م٦م، همػم وم٘مط أقمٜمل ٓ ٓ، :الشقخ

: ُمثالً  اًمدار، ذم شمٙمقن أن يٜمٌٖمل ومال إًمٞمٝم٤م، سمح٤مضم٦م اعمًٚمؿ وًمٞمس فم٤مهرة، وهل ُمٕمٚم٘م٦م

 وي٤ًمرًا، يٛمٞمٜم٤مً  اًمدار ذم ُمٌثقصم٦م ًمٙمٜمٝم٤م ُمٕمٚم٘م٦م، ًمٞم٧ًم ومٝمل واعمجالت، اجلرائد يمّمقر

 واوح؟ قمٞم٤مٟم٤ًم، فم٤مهرةً  هٙمذا شمٙمقن أن يٜمٌٖمل ٓ ومٝمذه

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 وهمػم ظمٌلء ُمٙم٤من ذم ُمقوققم٦م اًمّمقرة هذه ًمٙمقن: هق اجلقاب ًمٙمـ :الشقخ

 .سمٕمْمٝمؿ قمـ ذيمرشمف اًمذي آقمؽماض أو اإلؿمٙم٤مل يرد ٓ هٜم٤م ومٛمـ فم٤مهر،

ء :مداخؾة  سم٤مًمٌٞم٧م؟ حمٗمقفم٦م أم حمٛمقًم٦م يم٤مٟم٧م ؾمقا

 .يمذًمؽ هق :الشقخ

 ( 11: 10: 12/ 611/  واًمٜمقر اهلدى)  
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 حمرًما حيؿؾ وهق صذ مـ

 ًمٙمـ حمرم ُمرشمٙم٥م ومٝمق احلرير صمقب ٓسم٤ًمً  أو ذه٥م ضمٞمٌف وذم صغم ًمق اًمرضمؾ :الشقخ

 ظمالف حتريٛمٝم٤م ومٗمل اًمٗمْم٦م أُم٤م ٟمج٤ًمً  ًمٞمس أجْم٤مً  واًمذه٥م ٟمج٤ًمً  ًمٞمس احلرير اًمثقب هذا

 ومّمالشمف ُمثالً  مخر ومٞمٝم٤م ًم٘م٤مرورة طم٤مُمؾ أو ًمٚمحرير طم٤مُمؾ أو ًمٚمذه٥م طم٤مُمؾ وهق صغم ومٛمـ

 .سمٜمج٦ًم وًمٞم٧ًم حمرُم٦م أؿمٞم٤مء ومٝمذه ًمٚمٜمج٤مؾم٦م طم٤مُمالً  ًمٞمس ٕنف صحٞمح٦م

 (61 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)

 الصالة دم عـف ادـفل السدل صػة

 أن هق: ي٘مقًمقن اًمّمالة، ذم اًمًدل قمـ هنك ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل أن احلدي٨م ذم ضم٤مء :مداخؾة

 ؿمٞمخ؟ ي٤م اًمّمالة ذم يٙمقن هذا يمٞمػ يمٗمٞمف، وسملم قم٤مشم٘مٞمف سملم اًمثقب اًمرضمؾ يْمع

 ذم يديف يدظمؾ ٓ ُمثاًل  يم٤مًمٕم٤ٌمءة ذهٜمل ذم اًمتل اًمّمقر سمٕمض ذم: يٕمٜمل :الشقخ

، ومٞمًدهل٤م يمتٗمٞمف قمغم اًمٕم٤ٌمءة يٚم٘مل وإٟمام اًمٕم٤ٌمءة يمٛمل ًٓ  يم٤من إذا أُم٤م اًمًدل، هق هذا ؾمد

 .اًمًدل قمـ سمذًمؽ ظمرج سمف وم٤مًمتحػ يمٛملم ًمف ًمٞمس اًمثقب

 (11:02:03( /3) ـه3014 ًمٕم٤مم اعمديٜم٦م ًم٘م٤مءات)

 الصالة دم عـف ادـفل السدل صقرة

 وهؾ صقرشمف، ُم٤م اًمّمالة، ذم اًمًدل قمـ اًمٜمٝمل داود أيب ؾمٜمـ ذم ضم٤مء :مداخؾة

 ذًمؽ؟ ًمٖمػم أو ًمٚمتحريؿ هق

 أو يمتٗمٞمف، قمغم ضمٌتف يٚم٘مل يم٠من اًمثقب، ؾمدل هق واًمًدل ًمٚمتحريؿ، هق :الشقخ

 .يمٛمٞمف ذم يديف يدظمؾ أن دون قم٤ٌمءشمف

 (11:11:13/ب11: اًمٜمقر رطمٚم٦م)
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 الصالة؟ دم عـف ادـفل السدل هق ما

 قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هنك: »وهق اجل٤مُمع صحٞمح ذم طمديث٤مً  ىمرأت :مداخؾة

 هق هؾ احلدي٨م؟ هذا ذم اًمًدل هق ُم٤مش وم٤مه اًمرضمؾ يٖمٓمل وأن اًمّمالة ذم اًمًدل

 اًمٙمٛملم، ذم اًمٞمديـ إدظم٤مل دون اًمٙمتٗملم قمغم اًمٌِم٧م أو اًمٕم٤ٌمءة ؾمدل أم اًمٞمديـ ؾمدل

 احل٤مًم٦م؟ هذه دام ُم٤م اًمّمالة طمٙمؿ وُم٤م

 يم٤من أو قم٤ٌمءة يم٤من ؾمقاء سم٤مًمثقب ُمتٕمٚمؼ وهق اًمث٤مين اعمٕمٜمك هذا اًمًدل :الشقخ

 قمغم يٚم٘مٞمف وإٟمام اًمثقب هذا يمٛمل ذم يديف يدظمؾ ٓ أنف اعمٝمؿ ضم٤ميمٞمت٤مً  يم٤من أو ىمٛمٞمّم٤مً 

 احلج٤مج يٚمًٌف اًمذي اإلزار أو اًمرداء هق اًمذي اًمثقب يمذًمؽ يمتٗمٞمف، قمغم أو قم٤مشم٘مٞمف

 ومٞمف صح ُم٤م يمؾ يمتٗمٞمف، أطمد قمغم[ يديره] وٓ ُمًدوًٓ  ومٞمجٕمٚمف هٙمذا يٚم٘مٞمف واًمٕمامر

 ٕن صحٞمح٦م6 صالة ومٝمل اًمّمالة أُم٤م احلدي٨م، هذا ذم اعمراد ومٝمق اًمثقب ؾمدل ُمٕمٜمك

 يٜمٌٖمل ىم٤مقمدة وهذه اًمّمالة سمٓمالن اًمٜمٝمل هذا ارشمٙم٤مب يًتٚمزم ٓ اًمًدل قمـ اًمٜمٝمل

 ذم اًمٌمء قمـ اًمٜمٝمل سملم واوح ومرق ومٝمٜم٤مك اًمٜمٌقي٦م إطم٤مدي٨م شمٕم٤مسمػم ذم ُمالطمٔمتٝم٤م

 .اًمٌمء هذا ذم اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل وسملم اًمّمالة

 ًمق ًمٙمـ قمٜمف، آٟمتٝم٤مء ومٞمٜمٌٖمل اًمّمالة ذم اًمًدل قمـ احلدي٨م هذا ذم يمام هنك إذا

 يم٤مٟم٧م ًمق أُم٤م اًمّمالة، ذم اًمًدل قمـ هنك ٕنف صحٞمح٦م6 شمٙمقن اًمّمالة ظم٤مًمػ

 اًمّمالة شمٙمقن ومحٞمٜمذاك ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م أو ُمًٌالً  أو ؾم٤مدًٓ  اًمّمالة قمـ هنك: اًمٕم٤ٌمرة

 قمـ هنك وم٢مٟمام ومٞمف ٟمحـ ومٞمام أُم٤م ومٞمٝم٤م يمذا ومٕمؾ ُم٤م إذا يمٚمٝم٤م اًمّمالة قمـ هنك ٕنف سم٤مـمٚم٦م6

 .اًمًدل

 ريض هريرة أيب قمـ صحٞمحف ذم اًمٌخ٤مري رواه اًمذي احلدي٨م اًمث٤مين اعمٕمٜمك يِمٌف

 ُمـ قم٤مشم٘مٞمف قمغم وًمٞمس أطمديمؿ يّمٚملم ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل

 أن ُمٕمل ومتجدون قمٜمف، ُمٜمٝمل ظم٤مًمػ إذا ومٞمام سمف اًمّمالة شمٌٓمؾ ح٤م ُمث٤مل هذاش رء صمقسمف

 وم٘م٤مل هٜم٤م أُم٤م اًمّمالة ذم اًمًدل قمغم اٟمّم٥م هٜم٤مك اًمٜمٝمل سمٞمٜمام اًمّمالة قمـ اٟمّم٥م اًمٜمٝمل

 ومٛمـش رء صمقسمف ُمـ قم٤مشم٘مٞمف قمغم وًمٞمس أطمديمؿ يّمٚملم ٓ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف



 111 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٚم٤ٌمُس ذم اًمّمالة 

 اًمًٜم٦م إُم٤مم ذًمؽ إمم ذه٥م يمام سم٤مـمٚم٦م ومّمالشمف رء إزاره ُمـ قم٤مشم٘مٞمف قمغم وًمٞمس صغم

 .اهلل رمحف أمحد اإلُم٤مم

 وم٘مد اًمٕمامر وقم٤مُم٦م احلج٤مج قم٤مُم٦م ومٞمٝم٤م ي٘مع ؾمٞمئ٦م سمٕم٤مدة اًمتذيمػم ُمـ زم سمد ٓ وهٜم٤م

 ٓ احلج٤مج ُمـ يمثػماً  شمِم٤مهدون وم٢مٟمٙمـ اًمًٗمرة، هذه ذم هذه قمٛمريت ذم هذا ؿمٝمدت

 ذم: اًمٌالد سمٕمض ذم ي٘م٤مل يمام يمٚمٝمؿ اًمٕمرب قمغم اًمٕمجؿ وٓ اًمٕمجؿ قمغم قمرسم٤مً  أؾمتثٜمل

 ُمـ يٙمِمٗمقن حيرُمقن ُم٤م أول حيرُمقن وم٢مهنؿ ؾمقاء، يمٚمٝمؿ اجلٝمؾ ذم ؾمقاء، اهلقاء

 هذه أثر وئمٝمر طمجف ُمـ يٜمتٝمل طمتك ًمٚمح٩م ُمٗمرداً  يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م وئمؾ ُمٜمٙمٌٝمؿ

 اًمِمٛمس أطمرىمتف ىمد يمتٗمف ومتجد أن يم٤مٕتراك إبٞمض اجلٜمس ذم ًمٚمنمع اعمخ٤مًمٗم٦م

 اًمنمع ًمٖم٦م ذم اعمٕمروف هق إجٛمـ اعمٜمٙم٥م قمـ اًمٙمِمػ هذا جلٝمٚمٝمؿ، ح٤مذا؟

 ومٝمؿ اًم٘مدوم، ـمقاف وهق واطمد ـمقاف ذم هذا يٙمقن وإٟمام سم٤مٓوٓم٤ٌمع، واًمٕمرب

 ُمٜمٙمٌٝمؿ قمـ يٙمِمٗمقا  أن احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ مت٤مم ُمـ هذا أن يتقمهقن حيرُمقن طمٞمٜمام

 .واٟمتٝم٤مءً  اسمتداءً  اًمًٜم٦م ومٞمخ٤مًمٗمقن

 ُمٙم٦م ي٠ميت طمتك ويٜمٓمٚمؼ إقمغم ىمًٛمف ويٖمٓمل اإلزار هبذا ي٠متزر أن اًمًٜم٦م أن طمٞم٨م

 قمغم وأخ٘م٤مه إسمٓمف حت٧م ُمـ اإلزار وأظمرج اوٓمٌع إؾمقد احلجر أُم٤مم وىمػ وم٢مذا

 يٕمقد صمؿ أؿمقاط ؾمٌٕم٦م اًم٘مدوم ـمقاف اًمٓمقاف هذا ُمـ اٟمتٝمك إذا طمتك إجن ُمٜمٙمٌف

 .عمٜمٙمٌف ؾم٤مشمراً  ىمٌؾ ُمـ قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م إمم

 قمغم وًمٞمس أطمديمؿ يّمٚملم ٓ: »احلدي٨م ُمـ احلدي٨م ُمـ ؾمٌؼ ح٤م هذا قمالىم٦م ُم٤م

 احل٩م دون ظم٤مص٦م اًمّمٚمقات ُمـ قمديداً  يّمٚمقن ٕهنؿ ؟شرء صمقسمف ُمـ قم٤مشم٘مٞمف

 يرُمل يقم إمم إطمراُمف سمدون ئمؾ وم٢مٟمف اإلومراد طم٩م ٟمقى ىمد ىمٚمٜم٤م يمام يم٤من ُمـ وسم٠مظمص

 خم٤مًمٗم٤مً  ُمٜمٙمٌف قمـ يم٤مؿمػ وهق اإلٟم٤ًمن هذا صغم صالة ومٙمؿ هٙمذا اًمٕمٞمد يقم اجلٛمرة

 أٓ اًمّمالة وأدب اًمّمالة ومريْم٦م خم٤مًمٗم٤مً : وصم٤مٟمٞم٤مً  ذيمرٟم٤م، يمام احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ ؾمٜم٦م أوًٓ 

 قمغم وًمٞمس أطمديمؿ يّمٚملم ٓ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ُمٜمٙمٌٞمف قمـ يٙمِمػ

 ش.رء صمقسمف ُمـ قم٤مشم٘مٞمف



٤مُس ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   110   اًمٚم

 ُم٤م طم٤مًم٦م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل[ قمٜمف هنك] ُم٤م سملم ٟمٗمرق أن جي٥م: وم٢مذاً 

 سم٤مـمالً  اًمٌمء هذا ويٙمقن اًمّمالة ذم رء قمـ هنك إذا وومٞمام سم٤مـمٚم٦م، صالة هذه ومتٙمقن

 .آظمر دًمٞمؾ ىم٤مم أن إٓ سم٤مًمٌٓمالن اًمّمالة قمغم ٟمحٙمؿ وٓ

 (11:36:10/أ63: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 إلزاره ادسبؾ صالة حؽؿ

 قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب حلدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمؽ، اهلل أطمًـ ؿمٞمخ ي٤م :مداخؾة

 أقمد: ًمف ىم٤مل اًمذي اعمًٌؾ اًمرضمؾ ومٞمف اًمذي ُمًٚمؿ ذط قمغم داود أبق رواه اًمذي

ٌِؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم ووقءك، ًْ ٌَؾ هؾ: ًمٚمُٛم   احلدي٨م؟ هذا ذم اًمّمح٦م وُم٤م ؿمٞمخ؟ ي٤م صالشمف شُمْ٘م

 سمف مهٛم٧م اًمذي اؾمتدرايمل قمكمَ  ىمٓمٕم٧م قمٚمٞمؽ، اؾمتدرايمل قمكمَ  ىمٓمٕم٧م :الشقخ

 . قمٚمٞمؽ

 . اًمّمح٦م :مداخؾة

 ُمـ شمٕمٚمٛمٜم٤م ٕنف رء6 يمؾ ىمٌؾ اًمّمح٦م قمـ شم٠ًمل أن يٜمٌٖمل ومٙم٤من ٟمٕمؿ، :الشقخ

 .اًمتّمحٞمح ومرع اًمت٠مويؾ: اًمٕمٚمؿ أهؾ

 صم٧ٌم إذا أُم٤م يدل، ُم٤مذا قمغم ٟمٜمٔمر وأن ومٞمف، ٟمتٗم٘مف أن يٜمٌٖمل احلدي٨م صح إذا 

َتِحؼ ٓ اعمٞم٧م هذا: اًمٌالد سمٕمض ذم ي٘م٤مل يمام ي٘م٤مل ومحٞمٜمئذٍ  وٕمٗمف، ًْ : أي اًمٕمزاء هذا َي

 اعمقوقع ٟمًت٠مصؾ وإٟمام ومٞمف، سم٤مًمتٗم٘مف أنٗمًٜم٤م ُٟمِْمِٖمؾ أن يٜمٌٖمل ٓ اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م

 .جمٝمقل رضمؾ ومٞمف وٕمٞمػ طمدي٨م سم٠منف: سم٤مًم٘مقل

ٌِؾ: ٟم٘مقل وًمذًمؽ ًْ  .سم٤مًمذه٥م يتختؿ يم٤مًمذي اإلصمؿ، أؿمد آصمؿ هق إزاره اعمُ

 جيقز ٓ أنف اًمٗم٘مف، أصقل ُمـ شمٕمٚمٛمٜم٤م أجْم٤مً  ٕنٜم٤م صحٞمح٦م6 وصالشُمف آصمؿ هق ًمٙمـ 

 إٟمام ُُمـَحَرُم٤مً  إصمامً  ارشمٙم٥م أنف عمجرد وسمنموـمٝم٤م سم٠مريم٤مهن٤م ضم٤مء ُمًٚمؿ رضمؾ صالة إسمٓم٤مل

 .ؾمٞمئ٤مً  وآظمر ص٤محل٤ًم قمٛمال ظمٚمط يٙمقن
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ة أُم٤مُمف وَُمَرت يّمكم يم٤مًمذي سم٢مصمؿ، أتك وًمٙمٜمف صحٞمح٦مً  صالةً  صغم   إمم ومٜمٔمر اُمرأ

 أن ًمٜم٤م جيٞمز سمؾ ُيْٚمزُمٜم٤م، اًمنمع ذم دًمٞمؾ قمٜمدٟم٤م ًمٞمس ًمٙمـ آصمؿ، ومٝمذا ُمٗم٤مشمٜمٝم٤م، ُمـ رء

 .احلرام هذا ارشمٙم٥م أنف عمجرد سم٤مًمٌٓمالن6 صالشمف قمغم ٟمحٙمؿ

 سمٓمالن قمغم دًمٞمؾ ٓ ًمٙمـ طمرام، واإلؾم٤ٌمل وٕمٞمػ، احلدي٨م: اًم٘مقل ظمالص٦م

  واوح؟ إزاره، اعمًٌؾ صالة

 . إًمٞمؽ اهلل أطمًـ :مداخؾة

 . وإًمٞمؽ :الشقخ

  ظمٚمٗمف؟ ُأَصٚم ـل هؾ ُمًٌؾ، اإلُم٤مم وهذا اعمًجد، دظمٚم٧م وإذا :مداخؾة

 سمديؾ ًمٙمـ! صحٞمح٦م؟ اًمّمالة سم٠من قمروم٧م أنؽ دام ُم٤م ظمٚمٗمف شُمَّمٚمـ ل ٓ وح٤مذا :الشقخ

 شمٗمٕمؾ ُم٤م ًمٙمـ أطمًـ، هل سم٤مًمتل شُمَذيم ره وأن شمٜمّمحف أن قمٚمٞمؽ ظمٚمٗمف، شُمَّمٚم ـل هؾ شم٠ًمل أن

 إمم يٜمٔمر اًمٕم٤ممل اًمِمٞمخ يم٤من اًمذي إج٤مم شمٚمؽ هلل سم٠مُمرائٝمؿ، يٗمٕمٚمقن ىمديامً  أصح٤مسمؽ يم٤من يمام

ُمػم ه اعمرأة يمثقب وقم٤ٌمءشمف ٕا رض قمغم َيـُجرُّ ا، ٕا  شمقضمد ٓ وي٘مّمف، اعم٘مص ومٞم٠مظمذ ضَمرًّ

 أن شمٜمّمحف أن ومٕمٚمٞمؽ قمٛمٚمٝم٤م، شمٕمٛمؾ اًمٓمٞم٦ٌم اًمٙمٚمٛم٦م ًمٙمـ اعمٕم٤مُمٚم٦م، ذم اًمِمدة هذه عمثؾ رضورة

 . سمف أنّمح اًمذي هذا قم٤ٌمءشمف، أو ضمٌتف أو صمقسمف ُيٓمِٞمؾ ٓ

 ( 11: 61: 11/   321/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 11: 65: 02/   321/  واًمٜمقر اهلدى) 

 إزاره مسبالً  صذ مـ

 ًمٙمٜمف سم٤مـمٚم٦م، صالشمف شمٙمقن أن ي٘متيض ُم٤م يقضمد ٓ إزاره، اعمًٌؾ صالة :الشقخ

 ذم آصمامً  يٙمقن ومألن اًمّمالة، ظم٤مرج إلزاره سم٢مؾم٤ٌمًمف ي٠مثؿ يم٤من إن ٕنف ؿمؽ6 سمال آصمؿ

 .أومم سم٤مب ُمـ اًمّمالة



٤مُس ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   112   اًمٚم

 ذم إٓ يقضمد ٓ اًمٜمص وهذا ظم٤مص، ٟمص إمم حيت٤مج اًمّمالة سمٌٓمالن احلٙمؿ ًمٙمـ 

 اؾمٛمف رضمؾ ومٞمف وٕمٞمػ، طمدي٨م وهقش اًمّم٤محللم ري٤مض» ذم اًمٜمقوي ذيمره طمدي٨م

 ش.جمٝمقل وهق اعمديٜمل ضمٕمٗمر أبق»

 (  11: 36: 12/ 636/ واًمٜمقر اهلدى) 

 الصالة دم قدمقفا ادرأة شس

 اًم٘مدُملم؟ ؾمؽم وضمقب قمغم سمٞمدل اًمّٚمـل احلدي٨م ُم٤م :السائؾ

  آي٦م؟ سمتٙمٗمٞمؽ ُم٤م :الشقخ

  احلج٤مب؟ آي٦م يٕمٜمل، آي٦م :السائؾ

ـَ  ▬ :الشقخ ـْ ِزيٜمَتِِٝم ـَ ًمِٞمُْٕمَٚمَؿ َُم٤م خُيِْٗملَم ُِم ـَ سم٠َِمْرضُمٚمِِٝم سْم  أٓ أي٦م ومٝمذه♂ َوَٓ َيْيِ

 .قمقرة اعمرأة ىمدُمل أنف قمغم شمدل

ة ىمدم يمقن اعمرأة ًمٕمقرة، سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٙمالم هذا :السائؾ  اًمّمالة، ظم٤مرج قمقرة اعمرأ

 اًمّمالة؟ داظمؾ قمقرة شمٙمقن أن جي٥م

ّٓ  :الشقخ  ُم٤مٓ قمقرة اًمّمالة ذم جيٕمؾ اًمنمع سمٛمٙم٤من، اًمٕمج٥م ُمـ  هذا، وإ

 أطمديمؿ ُيَّمٚم لم ٓ» اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وم٘مد اًمٕمٙمس، وًمٞمس قمقرة ظم٤مرضمٝم٤م يٙمقن

 ش.رء صمقسمف ُمـ قم٤مشم٘مف قمغم وًمٞمس

 ٓ» ىم٤مل اًمًالم قمٚمٞمف ًمٙمٜمف سمٕمقرة، ًمٞمس هشمف ومقق ُم٤م سمؾ اًمرضمؾ، ومٛمٜمٙمٌل 

 ش.رء صمقسمف ُمـ قم٤مشم٘مٞمف قمغم وًمٞمس أطمُديمؿ ُيَّمٚم ـلم

 ُمٕمف، شم٤ًمُمح فم٤مهرة ًمِـِحْٙمٛم٦م وضمؾ قمز رسمٜم٤م اًمكم ًمٚمرضمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم هذا يم٤من وم٢مذا 

ة ذًمؽ ضمٕمؾ يمام اًمدائرة  واؾمٕم٦م قمقرة ًمف جيٕمؾ ومٚمؿ  .ًمٚمٛمرأ

ـَ ▬ اًم٤ًمسم٘م٦م ًممي٦م رضمٕمٜم٤م وم٢مذا  ـَ سم٠َِمْرضُمٚمِِٝم سْم  سحي٦م وم٤مٔي٦م آظمره، إمم♂ َوَٓ َيْيِ

 اٟمْمؿ إذا وسمخ٤مص٦م شمًؽمه٤م، أن اعمرأة قمغم وجي٥م قمقرة، اًم٘مدُملم فَمْٝمري أن ذم ضمداً 
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ة إن سمت٘مقل اًمكم وهمػمه٤م، ؾمٚمٛم٦م أم قمـ أصم٤مر سمٕمض ذًمؽ إمم  شمريد ىم٤مُم٧م إذا اعمرأ

 .ىمدُمٞمٝم٤م ًمٔمٝمقر ؾم٤مسمٖم٤مً  ىمٛمٞمّم٤مً  شمٚمٌس أن ومٕمٚمٞمٝم٤م اًمّمالة

 ( 11: 10: 66/   625/  واًمٜمقر اهلدى)  

 ( 11: 15: 35/   625/  واًمٜمقر اهلدى) 

 الصالة دم ادرأة لباس

ة ًم٤ٌمس: السمال ة صمقب أن ؾم١مآً  ؾم٠مخؽ اإلظمقة سمٕمض اًمّمالة ذم اعمرأ  ذم اعمرأ

 ُمثٚمام اًمًجقد ُمـ يدهي٤م قمغم شمرشمٙمز اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمريمٕم٦م اًمًجقد ُمـ شم٘مقم قمٜمدُم٤م اًمّمالة

 ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م ًمف ىمٚم٧م وم٠من٧م يدهي٤م، سمٕمض شمٜمٙمِمػ اًمٜم٤ًمء ومٌٕمض ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ي٘مقم

 هذا يّمح ٓ أو جيقز، ٓ ومٝمذا ُمٖمٓمل، داظمكم ًم٤ٌمس... وؾمٞمع ًم٤ٌمؾمٝم٤م وضمٝملم،

 اًمٚم٤ٌمس ُم٠ًمخ٦م ذم حمت٤مر ومٝمق يّمح، ومٝمذا داظمكم ًم٤ٌمس حتتف يم٤من إذا أُم٤م اًمٗمٕمؾ،

 ُم٤م أو ُمْمٌقط هذا هؾ ـمقيؾ، يمؿ ًمف ـمقيؾ ًم٤ٌمس يٙمقن اًمداظمكم اًمٚم٤ٌمس.. اًمداظمكم،

 اًمداظمكم؟ سم٤مًمٚم٤ٌمس اعم٘مّمقد هق

 ُم٤م ٓسمًلم اًمٜم٤ًمء يٙمقٟمقا  ُمق أوٌط، هق ُم٤م هٜم٤مك ًمٙمـ ُمْمٌقط، أظمل ي٤م :الشقخ

 أن وإُم٤م وٞم٘م٦م شمٙمقن أن إُم٤م إيمامم هذه أيمامم، هل٤م اًمدؿمداؿم٦م أو سم٤مًم٘مٛمٞمص يًٛمك

 ومٜمحـ وًمذًمؽ وٞم٘م٦م، يم٤مٟم٧م ًمق مم٤م أيمثر ؾمٞمٜمٙمِمػ وؾمٞمٕم٦م يم٤مٟم٧م وم٢مذا وؾمٞمٕم٦م، شمٙمقن

 ُمـ رء ئمٝمر أن ييه٤م ومال وٞمؼ، يمٛمٝم٤م ىمٛمٞمّمٝم٤م أو اًمدؿمداؿم٦م يٙمقن أن سملم ٟمٗمرق

 اًمٙمؿ ومتقؾمٞمع واؾمٕم٤مً  اًمٙمؿ يم٤من إذا أُم٤م شمٜمٝمض، وهل ذراقمٞمٝم٤م، أؾمٗمؾ ُمـ أو ُمٕمّمٛمٝم٤م

 .ُمْمٞمؼ شمتخذ ٓزم احل٤مًم٦م هذه ومٗمل يٜمٌٖمل، ُم٤م هذا ًمٚمٜم٤ًمء سم٤مًمٜم٦ًٌم

 ( 11: 60: 14/ 220/واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 11: 12: 06/ 220/واًمٜمقر اهلدى) 

 





 

 اليعال يف الصالة
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 هبا واألْمرُ  الـِّعال دم الصالةُ 

 :31 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 

 .ُمٜمتٕمال يّمكم أن ًمف جيقز يمام طم٤مومٞم٤م، ي٘مػ أن ًمف وجيقز
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 .أطمٞم٤مٟم٤مً  وُمٜمتٕمالً  أطمٞم٤مٟم٤ًم، طم٤مومٞم٤مً  ي٘مػ يم٤من و 

 سملم ًمٞمخٚمٕمٝمام أو ٟمٕمٚمٞمف، ومٚمٞمٚمٌس أطمديمؿ6 صغم إذا: »وم٘م٤مل ُٕمتف6 ذًمؽ وأب٤مح

 .شهمػمه هبام ُي١ْمِذي وٓ رضمٚمٞمف،
 ذم يّمٚمقن ٓ وم٢مهنؿ اًمٞمٝمقد6 ظم٤مًمٗمقا : »وم٘م٤مل أطمٞم٤مٟم٤ًم6 ومٞمٝمام اًمّمالة قمٚمٞمٝمؿ وأيمد 

 ش.ظِمٗم٤مومٝمؿ وٓ ٟمٕم٤مهلؿ
 وقمَٚمٚمف سمذًمؽ، أُمر ٕنف اًمٜمٕم٤مل6 ذم اًمّمالة اؾمتح٤ٌمب يٗمٞمد احلدي٨م وهذا: ىمٚم٧م  

 وم٢مٟمف اًمقضمقب6 فم٤مهره يم٤من وإن آؾمتح٤ٌمب، ُمٜمف يًتٗم٤مد ُم٤م وأىمؾ اًمٞمٝمقد، سمٛمخ٤مًمٗم٦م

 أو ٟمٕمٚمٞمف، ومٚمٞمٚمٌس أطمديمؿ6 صغم إذا: »ىمٌٚمف اًمذي احلدي٨م ذم ىمقًمف سمدًمٞمؾ ُمراد6 همػم

 .شًمٞمخٚمٕمٝمام
 أذاٟملم يمؾ سملم: »طمدي٨م ذم يمام آؾمتح٤ٌمب6 يٜم٤مذم ٓ وًمٙمٜمف اًمتخٞمػم، يٗمٞمد ومٝمذا

 ش.ؿم٤مء عمـ صالة

 ذم احل٤مومظ ذه٥م وإًمٞمفش. قمٜمدي وأىمقاه٤م اعمذاه٥م، أقمدل وهذا: »اًمِمقيم٤مين ىم٤مل 

 ذًمؽ اؾمتح٤ٌمب ومٞمٙمقن: »- احلدي٨م ؾم٤مق أن سمٕمد - ىم٤مل طمٞم٨م 6ش 3/151ش »اًمٗمتح»

 .شاعمذيمقرة اعمخ٤مًمٗم٦م ىمّمد ضمٝم٦م ُمـ
 ([3/314) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]
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 لف تقرس كام فقصيل كزعفا أو الـعال لبس تؽؾػ عدم األفضؾ

 :30 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 ًمًٌٝمام يتٙمٚمػ ومال ًمف، شمٞمن طمًٌام هٙمذا، وشم٤مرة هٙمذا، شم٤مرة يّمكم أن وإومْمؾ

 إٓ ُمٜمتٕماًل، صغم ُمٜمتٕماًل  يم٤من وإن طم٤مومًٞم٤م، صغم طم٤مومًٞم٤م يم٤من إن سمؾ ظمٚمٕمٝمام، وٓ ًمٚمّمالة

 .قم٤مرض ُٕمر

 ([3/315) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 الصالة أثـاء دم الـعؾني كزع

 أبق ىم٤مل يمام صالشمف6 ذم اؾمتٛمر صمؿ اًمّمالة، ذم وهق ىمدُمٞمف ُمـ ٟمزقمٝمام رسمام ويم٤من 

 ظمٚمع صالشمف6 سمٕمض ذم يم٤من ومٚمام يقم، ذات ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمٜم٤م صغم: اخلدري ؾمٕمٞمد

 صالشمف6 ىم٣م ومٚمام. ٟمٕم٤مهلؿ ظمٚمٕمقا  ذًمؽ6 اًمٜم٤مس رأى ومٚمام ي٤ًمره، قمـ ومقوٕمٝمام ٟمٕمٚمٞمف،

 .شٟمٕم٤مًمٙمؿ؟ أخ٘مٞمتؿ سم٤مًمٙمؿ ُم٤م: »ىم٤مل
 أن وم٠مظمؼمين أت٤مين، ضمؼميؾ إن: »وم٘م٤مل. ٟمٕم٤مًمٜم٤م وم٠مخ٘مٞمٜم٤م ٟمٕمٚمٞمؽ6 أخ٘مٞم٧م رأجٜم٤مك: ىم٤مًمقا 

 إمم أطمديمؿ ضم٤مء وم٢مذا وم٠مخ٘مٞمتٝمام، 6ش ظمٌث٤مً : رواي٦م وذم» - أذى: ىم٤مل أو - ىمذراً  ومٞمٝم٤م

 اًمرواي٦م وذم» - أذى: ىم٤مل أو - ىمذراً  ومٞمٝمام رأى وم٢من: ٟمٕمٚمٞمف ذم ومٚمٞمٜمٔمر اعمًجد6

 .شومٞمٝمام وًْمٞمّمؾ   ومٚمٞمٛمًحٝمام، 6ش ظمٌث٤مً : إظمرى
 ([3/331) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 الرجؾني وبني القسار عذ الـعؾني وضع

 :31 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 
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 أطمد ي٤ًمره قمـ يٙمـ مل إذا ي٤ًمره، قمـ وإٟمام. يٛمٞمٜمف قمـ يْمٕمٝمام ومال ٟمزقمٝمام وإذا

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ إُمر صح سمذًمؽ رضمٚمٞمف، سملم ووٕمٝمام وإٓ يّمكم،
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 يْمع ومال أطمديمؿ6 صغم إذا: »ي٘مقل ويم٤من. ي٤ًمره قمـ ووٕمٝمام ٟمزقمٝمام6 إذا يم٤من و

 ي٤ًمره قمـ يٙمقن ٓ أن إٓ همػمه6 يٛملم قمـ ومتٙمقنَ  ي٤ًمره6 قمـ وٓ يٛمٞمٜمف، قمـ ٟمٕمٚمٞمف

 .شرضمٚمٞمف سملم وًمٞمْمٕمٝمام أطمد،

 ([3/333) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 الـعؾني دم الصالة جقاز

شمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومٞمٝمام صغم وم٘مد اًمٜمٕمٚملم ذم[ اًمّمالة ودمقز]»   ًمٙمٜمف قمٜمف، ذًمؽ وشمقا

 صغم صمؿ سم٤مٕرض دًمٙمٝمام ظمٌث٤م رأى وم٢من اًمّمالة ذم اًمنموع ىمٌؾ ومٞمٝمام اًمٜمٔمر جي٥م

 ش.ومٞمٝمام

 ذيمرت وىمد اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مجع قمٜمف رواه ىمد اًمٜمٕمٚملم ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة أن اقمٚمؿ

 وهؿش ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة صٗم٦م» ذم اًمٙمٌػم يمت٤مسمٜم٤م ذم ُمٜمٝمؿ إًمٞمف إؾمٜم٤مده صم٧ٌم ُمـ أطم٤مدي٨م

 سمـ اهلل وقمٌد اًمِمخػم سمـ اهلل وقمٌد ُمًٕمقد واسمـ وقم٤مئِم٦م هريرة وأبق ُم٤مًمؽ سمـ أنس

 قمـ ُمتقاشمرة أصم٤مر: »سم٠من اًمٓمح٤موي اإلُم٤مم سح وًمذًمؽ. أوس أيب سمـ وأوس قمٛمرو

 ش.ٟمٕمٚمٞمف ذم صالشمف ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 ذم وٟمحٞمؾ ُمٜمٝم٤م واطمدا طمديث٤م هٜم٤م ٟمذيمر وٟمحـ سم٠مؾم٤مٟمٞمده٤م ُمٜمٝم٤م اًمٙمثػم ؾم٤مق وىمد

 :إًمٞمف اعمِم٤مر يمت٤مسمٜم٤م قمغم ؾم٤مئره٤م

 يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أيم٤من: ُم٤مًمؽ سمـ أنس ؾم٠مخ٧م: إزدي يزيد سمـ ؾمٕمٞمد ىم٤مل

 .ٟمٕمؿ: ىم٤مل اًمٜمٕمٚملم؟ ذم
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 واًمٌٞمٝم٘مل واًمٓمح٤موي واًمدارُمل واًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئل وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 قمٜمد هذا قمغم واًمٕمٛمؾ صحٞمح طمًـ أنس طمدي٨م: »اًمؽمُمذي ىم٤مل وأمحد، واًمٓمٞم٤مًمز

 ش. اًمٕمٚمؿ أهؾ

 ٟمٕمٚمؿ ٓ ٟمٕمؿ: »اًمؽمُمذي قمغم شمٕمٚمٞم٘مف ذم ؿم٤ميمر حمٛمد أمحد إؾمت٤مذ اًمٕمالُم٦م ىم٤مل

 وًمٙمـ اعمًجد، وهمػم اعمًجد ذم اًمٜمٕم٤مل ذم اًمّمالة ضمقاز ذم اًمٕمٚمؿ أهؾ سملم ظمالوم٤م

 يٜمٙمرون يمٞمػ: اًمٕمٚمؿ إمم يٜمت٥ًم ُمـ طمتك أن اعمًٚمٛملم ُمـ اًمٕم٤مُم٦م ؿم٠من إمم اٟمٔمر

 يم٤من وم٢من ومٞمٝمام يٜمٔمر أن أُمر إٟمام اًمّمالة قمٜمد سمخٚمٕمٝمام ي١مُمر ومل ٟمٕمٚمٞمف؟ ذم يّمكم ُمـ قمغم

 ش.ذًمؽ سمٖمػم ومٞمٝمام شم١مُمر ومل ـمٝمقرمه٤م وذًمؽ سم٤مٕرض دًمٙمٝمام أذى ومٞمٝمام

 :ُمٚمخّمف ُم٤مش اًمِمٞمٓم٤من ُمٙم٤مئد ُمـ اًمٚمٝمٗم٤من إهم٤مصم٦م» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ وىم٤مل

 اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م وهل اًمٜمٕم٤مل ذم اًمّمالة: اعمقؾمقؾملم ىمٚمقب سمف شمٓمٞم٥م ٓ ومم٤م»

 صمؿ ىمري٤ٌم أيت أوس سمـ ؿمداد وطمدي٨م أنس طمدي٨م ذيمر صمؿش. وأُمرا  ُمٜمف ومٕمال ملسو هيلع هللا ىلص

 أهؾ وشمرى. واهلل إي: وم٘م٤مل ٟمٕمٚمٞمف؟ ذم اًمرضمؾ أجّمكم: أمحد ًمإلُم٤مم وىمٞمؾ: »ىم٤مل

 قمغم واىمػ يم٠منف قم٘مٌٞمٝمام قمغم ىم٤مم ٟمٕمٚمٞمف ذم اجلٜم٤مزة سمّمالة أطمدمه٤م سمكم إذا اًمقؾمقاس

 ش.ومٞمٝمام يّمكم ٓ طمتك اجلٛمر

 ًمٞمجٕمٚمٝمام أو ٟمٕمٚمٞمف ومٚمٞمٚمٌس أطمديمؿ صغم إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف ختٞمػم ومٞمٝمام واًمّمالة»

 ش.همػمه هبام ي١مذ وٓ رضمٚمٞمف سملم

 .قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م ُمـ هق

 قمـ اًمقًمٞمد سمـ حمٛمد صمٜم٤م: إوزاقمل ـمريؼ ُمـ واًمٌٞمٝم٘مل واحل٤ميمؿ داود أبق أظمرضمف

 .قمٜمف أبٞمف قمـ اعم٘مؼمي ؾمٕمٞمد أيب سمـ ؾمٕمٞمد

 .اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 أيب قمـ ؾمٕمٞمد قمـ اًم٘مرر اهلل قمٌد سمـ قمٞم٤مض ـمريؼ ُمـ احل٤ميمؿ أظمرضمف صمؿ

 وهق اًمذهٌل وواوم٘مفش ُمًٚمؿ ذط قمغم صحٞمح: »وىم٤ملش أبٞمف قمـ: »ي٘مؾ ومٚمؿ هريرة

 ش.سمجٞمد وًمٞمس اعمٜمذري ووٕمٗمف صحٞمح سمًٜمد داود أبق رواه: »اًمٕمراىمل وىم٤مل ىم٤مٓ يمام
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 وهق ؾمٕمٞمد قمغم آظمتالف هذا ٕضمؾ هق إٟمام ًمف اعمٜمذري شمْمٕمٞمػ وًمٕمؾ: ىمٚم٧م

 ش.ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة صٗم٦م» ذم سمٞمٜمتف يمام شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن يي ٓ اظمتالف

 ([.3/105) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 لؾقفقد خمالػة أحقاًكا الـعؾني دم الصالة يستحب

: ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف ُمثٚمٝمؿ شمٜمٓمع وُمـ ًمٚمٞمٝمقد خم٤مًمٗم٦م أطمٞم٤مٟم٤م ومٞمٝمام اًمّمالة يًتح٥م ًمٙمـ»

 ش.ظمٗم٤مومٝمؿ وٓ ٟمٕم٤مهلؿ ذم يّمٚمقن ٓ وم٢مهنؿ اًمٞمٝمقد ظم٤مًمٗمقا »

 سمـ ىمتٌٞم٦م قمـ اًمٌٞمٝم٘مل وقمٜمف واحل٤ميمؿ داود أبق أظمرضمف اإلؾمٜم٤مد صحٞمح احلدي٨م

 .اًمٗمزاري ُمٕم٤موي٦م سمـ ُمروان صمٜم٤م: ؾمٕمٞمد

. سمف ُمرومققم٤م أبٞمف قمـ أوس سمـ ؿمداد سمـ يٕمغم قمـ اًمرُمكم ُمٞمٛمقن سمـ هالل قمـ

 :احل٤ميمؿ وىم٤مل

 .اًمذهٌل وواوم٘مفش. اإلؾمٜم٤مد صحٞمح»

 ُمٓمٕمـ وٓ أجْم٤مش صحٞمحف» ذم طم٤ٌمن اسمـ وأظمرضمف صم٘م٤مت يمٚمٝمؿ ورضم٤مًمف: ىمٚم٧م

 أنف اًمٕمراىمل اًمزيـ قمـش اجل٤مُمع ذح» ذم اعمٜم٤موي وٟم٘مؾ اًمِمقيم٤مين ىم٤مل يمام إؾمٜم٤مده ذم

 ش.طمًـ إؾمٜم٤مده: »ىم٤مل

 ش.ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة صٗم٦م» ذم ذيمرشمف أنس طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف

 اجلزم ُمـ ُمٜمٕمٜم٤م وإٟمام اًمٜمٕمٚملم ذم اًمّمالة اؾمتح٤ٌمب ُمـ ذيمرٟم٤م ح٤م دًمٞمؾ واحلدي٨م

 ىمري٤ٌم إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر إطم٤مدي٨م سمٕمض ويمذًمؽ ىمٌٚمف اًمذي هريرة أيب طمدي٨م سم٤مًمقضمقب

 .وُمٜمتٕمال طم٤مومٞم٤م يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رأج٧م: ىم٤مل قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُمثؾ

 سمـ قمٛمرو قمـ وأمحد واًمٓمح٤موي ُم٤مضمف واسمـ اًمٌٞمٝم٘مل وقمٜمف داود أبق أظمرضمف

 .ضمده قمـ أبٞمف قمـ ؾمٕمٞم٥م
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 هريرة أيب طمدي٨م وُمثٚمف ومٞمف اعمِمٝمقر اخلالف قمغم صحٞمح أو طمًـ ؾمٜمد وهذا

 وجيٛمع: »اًمِمقيم٤مين ىم٤مل اًمقضمقب قمدم قمغم دًمٞمؾ أطمٞم٤مٟم٤م طم٤مومٞم٤م ملسو هيلع هللا ىلص ومّمالشمف وقم٤مئِم٦م

 اعمذيمقرة ًمألواُمر ص٤مروم٤م سمٕمده وُم٤م هريرة أيب طمدي٨م سمجٕمؾ اًم٤ٌمب أطم٤مدي٨م سملم

 إمم واًمتٗمقيض اًمتخٞمػم ٕن اًمٜمدب إمم اًمقضمقب ُمـ اًمٙمت٤مب ٕهؾ سم٤معمخ٤مًمٗم٦م اعمٕمٚمٚم٦م

 صالة أذاٟملم يمؾ سملم: »طمدي٨م ذم يمام آؾمتح٤ٌمب يٜم٤مذم ٓ إواُمر شمٚمؽ سمٕمد اعمِمٞمئ٦م

 ش. قمٜمدي وأىمقاه٤م اعمذاه٥م أقمدل وهذاش ؿم٤مء عمـ

 يمام اًمٙمت٤مب أهؾ خم٤مًمٗم٦م اًمٜمٕمٚملم ذم اًمّمالة وطمٙمٛم٦م: »اًمٕمراىمل احل٤مومظ وىم٤مل

 ُمـ طمٗمٔمٝمام ُمـ ًمًٌٝمام ذم ُم٤م ُمع ظمٚمٕمٝمام إذا سمٜمٕمٚمٞمف أطمد يت٠مذى أن وظمِمٞم٦م شم٘مرر،

 ش.اًم٘مدير ومٞمض» ذم اعمٜم٤موي ٟم٘مٚمفش. ٟمٕمٚمف شمٜمجس داسم٦م أو ؾم٤مرق

 ([.3/113) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]



 

 للصالة ةالطهار
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 وادؽان والثقب البدن ضفارة: الصالة رشوط مـ

 اًمٌقل ُمـ اًم٘مؼم قمذاب قم٤مُم٦م: »ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف ٟمجس يمؾ ُمـ اًمٌدن شمٓمٝمػم وجي٥م

 وم٤مهمًكم أدسمرت وإذا اًمّمالة ومدقمك احلٞمْم٦م أىمٌٚم٧م وم٢مذا: »وىمقًمفش اًمٌقل ُمـ ومتٜمزهقا 

 ش.وصكم اًمدم قمٜمؽ

 قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ُمـ وهقش اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل يمام طمًـ إول احلدي٨م

 ش.سمف سم٠مس ٓ: »وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل قمٜمد

 ش.اًمرهمٞم٥م اًمتٕمٚمٞمؼ» ذم ذيمرٟم٤ممه٤م ـمري٘م٤من وًمف

 .ُم٣م وىمد قمٚمٞمف ُمتٗمؼ صحٞمح اًمث٤مين واحلدي٨م

 .آؾمتٜمج٤مء أطم٤مدي٨م اًم٤ٌمب وذم

 أن خيٗمك وٓ. اًمٜم٤ًمء سمدُم٤مء واًمث٤مين سم٤مًمٌقل ظم٤مص إول احلدي٨م إن: ي٘م٤مل وىمد

 اًمٜمج٤مؾم٦م قمٚم٦م ذم اؿمؽمايمٝم٤م سمج٤مُمع صحٞمح ىمٞم٤مس قمٚمٞمٝمام إظمرى اًمٜمج٤مؾم٤مت ىمٞم٤مس

 مجٞمع إن: »اخلٓم٤ميب ىم٤مل وىمد. اًمٌدن أص٤مسم٧م إذا وهمًٚمٝم٤م ٟمج٤مؾم٦م يمؾ ُمـ اًمتٜمزه ومٞمج٥م

 ش.اًمٗمتح» ذم ٟم٘مٚمف يمامش إمج٤مقم٤م وسمٞمٜمٝم٤م سمٞمٜمف ومرق ٓ اًمدم سمٛمث٤مسم٦م اًمٜمج٤مؾم٤مت

رْ : ▬شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف ٟمج٤مؾم٦م يمؾ ُمـ اًمثٞم٤مب شمٓمٝمػم جي٥م وًمذًمؽ» ♂ َوصمِٞم٤َمسَمَؽ وَمَٓمٝم 

 ش.[0: اعمدصمر]

 أن اهلل وم٠مُمره يتٓمٝمرون ٓ اعمنميمقن يم٤من: »زيد اسمـ ىم٤مل. سم٤مح٤مء اهمًٚمٝم٤م: أي

 ش.صمٞم٤مسمف يٓمٝمر وأن يتٓمٝمر

 وهق إفمٝمر هق اعمذيمقر واًم٘مقل وهمػمه يمثػم اسمـ أورده٤م أظمرى أىمقال أي٦م وذم

 طمزم اسمـ ويمذا ضمرير اسمـ واظمت٤مره ًمٚمٌٞمٝم٘مل شمٌٕم٤مش اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي رضمحف اًمذي

د أن ادقمك وُمـ: »وىم٤ملش اعمحغم» ذم ه أي٦م ظمص وم٘مد اًم٘مٚم٥م سمذًمؽ اعمرا  سمال سمدقمقا

 وٓ واعمتقـم٠مة اعمٚمٌقؾم٦م هل اًمثٞم٤مب أن: اًم٘مرآن ٟمزل هب٤م اًمتل اًمٚمٖم٦م ذم وإصؾ سمره٤من

 ش.سمدًمٞمؾ إٓ واًمٕمرض اًم٘مٚم٥م إمم ذًمؽ قمـ يٜم٘مؾ
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 اًم٘مقل هذا وومٞمٝم٤م ذيمره٤م اًمتل إىمقال شمِمٛمؾ ىمد أي٦م أن إمم يمثػم اسمـ وذه٥م

 :ىم٤مل اًم٘مٚم٥م ـمٝم٤مرة أي طمزم اسمـ رده اًمذي

 ش.قمٚمٞمف اًمثٞم٤مب شمٓمٚمؼ اًمٕمرب وم٢من»

 .سم٤مًم٘مٚم٥م أي٦م ختّمٞمص أنٙمر وإٟمام هذا يٜمٙمر مل طمزم واسمـ

 اسمـ ؿمٞمخٝمام ُمـ أظمذاه وًمٕمٚمٝمام اًم٘مٞمؿ واسمـ يمثػم اسمـ إًمٞمف ذه٥م ُم٤م إمم ذه٥م وىمد

 اعمِم٤مر إىمقال ؾم٤مق أن سمٕمد -ش اًمٚمٝمٗم٤من إهم٤مصم٦م» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ وم٘م٤مل. اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م

 شمتٜم٤مول مل إن واًمٚمزوم اًمتٜمٌٞمف سمٓمريؼ قمٚمٞمف وشمدل - يمٚمف هذا شمٕمؿ أي٦م: ىمٚم٧م: »- إًمٞمٝم٤م

 ُمٙمًٌف وـمٞم٥م اًمثقب ومٓمٝم٤مرة اًم٘مٚم٥م ـمٝم٤مرة يم٤من إن سمف اح٠مُمقر وم٢من ًمٗمٔم٤م، ذًمؽ

 اعمٓمٕمؿ ظم٨ٌم أن يمام ظمٌٞمث٦م هٞمئ٦م اًم٘مٚم٥م يٙم٥ًم اعمٚمٌس ظم٨ٌم وم٢من ًمذًمؽ، شمٙمٛمٞمؾ

 ذم ذًمؽ قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمٜمٝمل واًم٤ًٌمع اًمٜمٛمقر ضمٚمقد ًمٌس طمرم وًمذًمؽ ذًمؽ، يٙمًٌف

 ًمتٚمؽ اعمِم٤مهب٦م اهلٞمئ٦م ُمـ اًم٘مٚم٥م شمٙم٥ًم ح٤م هل٤م ُمٕم٤مرض ٓ صح٤مح أطم٤مدي٨م قمدة

 احلرير ًمٌس طمرم وًمذًمؽ اًم٤ٌمـمـ، إمم شمني اًمٔم٤مهرة اعمالسم٦ًم وم٢من احلٞمقاٟم٤مت

 ُمـ ًمًٌف ذًمؽ عمـ شمٙمقن اًمتل اهلٞمئ٦م ُمـ اًم٘مٚم٥م يٙمت٥ًم ح٤م اًمذيمقر قمغم واًمذه٥م

 ـمٞم٥م ُمٙم٥ًم ُمـ ويمقٟمف اًمثقب ـمٝم٤مرة أن واعم٘مّمقد. واخلٞمالء اًمٗمخر وأهؾ اًمٜم٤ًمء

 ُم٘مّمقدة وؾمٞمٚم٦م ومٝمق ذًمؽ سمف اح٠مُمقر يم٤من وم٢من ويمامهل٤م اًم٘مٚم٥م ـمٝم٤مرة مت٤مم ُمـ هق

 اًم٘مٚم٥م ـمٝم٤مرة سمف ُم٠مُمقرا يم٤من وإن سمف، ُم٠مُمقرا يٙمقن أن أومم ًمٜمٗمًف واعم٘مّمقد ًمٖمػمه٤م

 ش.وهذا هذا قمغم اًم٘مرآن دًٓم٦م ومتٌلم سمذًمؽ إٓ يتؿ ومال اًمٜمٗمس وشمزيمٞم٦م

 ًمتٜمْمحف صمؿ ومٚمت٘مرصف احلٞمْم٦م ُمـ اًمدم إطمدايمـ صمقب أص٤مب إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص وىمقًمف

 ش.ومٞمف شمّمكم صمؿ سم٤مح٤مء

 :ىم٤مًم٧م أهن٤م اًمّمديؼ سمٙمر أيب سمٜم٧م أؾمامء طمدي٨م ُمـ هق

 ُمـ اًمدم صمقهب٤م أص٤مب إذا إطمداٟم٤م أرأج٧م: وم٘م٤مًم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل اُمرأة ؾم٠مخ٧م

 .احلدي٨م... ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل ومٞمف؟ شمّمٜمع يمٞمػ احلٞمْم٦م
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 وم٤مـمٛم٦م قمـ قمروة سمـ ه٤مؿمؿ قمـ داود وأبق وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري وقمٜمف ُم٤مًمؽ أظمرضمف

 .قمٜمٝم٤م اًمزسمػم سمـ اعمٜمذر سمٜم٧م

 وصححف واًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئل داود وأبق وُمًٚمؿ أجْم٤م اًمٌخ٤مري وأظمرضمف

 سمـ وحمٛمد هِم٤مم قمـ واًمٓمٞم٤مًمز وأمحد واًمٓمٞم٤مًمز واًمٌٞمٝم٘مل ُم٤مضمف واسمـ واًمدارُمل

 .ٟمحقه سمف وم٤مـمٛم٦م قمـ إؾمح٤مق

 دم قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾم٠مخ٧م أهن٤م حمّمـ سمٜم٧م ىمٞمس أم طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمف

 ش.وؾمدر سمامء واهمًٚمٞمف سمْمٚمع طمديف: »ىم٤مل اًمثقب؟ يّمٞم٥م احلٞمض

 ؾمٗمٞم٤من قمـ وأمحد واًمٌٞمٝم٘مل ُم٤مضمف واسمـ واًمدارُمل واًمٜم٤ًمئل داود أبق أظمرضمف

 .قمٜمٝم٤م ديٜم٤مر سمـ قمدي قمـ احلداد صم٤مسم٧م صمٜمل: ىم٤مل

 ذم يمام هيؿ صدوق هرُمز اسمـ وهق صم٤مسم٧م همػم صم٘م٤مت رضم٤مًمف طمًـ ؾمٜمد وهذا

 ش.اًمت٘مري٥م»

 ذم واردا يم٤من وإن وهق اًمٜمج٤مؾم٤مت ُمـ اًمثٞم٤مب شمٓمٝمػم وضمقب قمغم يدل واحلدي٨م

ش اعمٕم٤ممل» ذم اخلٓم٤ميب ىم٤مل يمام اًم٘مٞم٤مس ذم سمٞمٜمٝم٤م ومرق ٓ سمٛمث٤مسمتف اًمٜمج٤مؾم٤مت وم٤ًمئر اًمدم

 .اًمٙمت٤مب أول ذم ُم٣م وىمد اجل٤مري٦م سمقل ُمـ اًمثقب سمٖمًؾ إُمر اًم٤ٌمب وذم

 أن إٓ ٟمٕمؿ: »ىم٤مل أهكم؟ ومٞمف آيت اًمذي اًمثقب ذم أصكم: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل رضمؾ وؾم٠مل

 ش.ومتٖمًٚمف ؿمٞمئ٤م ومٞمف شمرى

 .إًمخ... ؾم٠مل: ىم٤مل ؾمٛمرة سمـ ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ هق

. قمٜمف قمٛمػم سمـ اعمٚمؽ قمٌد وقمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌٞمد قمـ ُم٤مضمف واسمـ أمحد أظمرضمف

 ش:اًمزوائد» ذم ىم٤مل

 ش.صم٘م٤مت ورضم٤مًمف صحٞمح إؾمٜم٤مد هذا»

 .اًمِمٞمخلم رضم٤مل ورضم٤مًمف: ىمٚم٧م
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 رؾمقل يم٤من هؾ: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل زوج طمٌٞم٦ٌم أم أظمتف ؾم٠مل أنف ُمٕم٤موي٦م قمـ اًم٤ٌمب وذم

 .أذى ومٞمف يٙمـ مل إذا ٟمٕمؿ: ىم٤مًم٧م ومٞمف؟ جي٤مُمع اًمذي اًمثقب ذم يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 طمٌٞم٥م أيب سمـ يزيد قمـ وأمحد واًمٌٞمٝم٘مل ُم٤مضمف واسمـ واًمٜم٤ًمئل داود أبق أظمرضمف

 .قمٜمف طمدي٩م سمـ ُمٕم٤موي٦م قمـ ىمٞمس سمـ ؾمقيد قمـ

 ذم يمام طم٤ٌمن واسمـ ظمزيٛم٦م اسمـ وصححف صم٘م٤مت يمٚمٝمؿ رضم٤مًمف صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 ش.اًمٗمتح»

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل رأج٧م: ىم٤مًم٧م: سمٚمٗمظ طمٌٞم٦ٌم أم أظمتف قمـ ؾمٗمٞم٤من أيب سمـ حمٛمد ورواه

 .يم٤من ُم٤م يم٤من ومٞمف واطمد صمقب وقمٚمٞمف وقمكم يّمكم

 .قمٜمف طمٌٞم٥م سمـ وٛمرة صمٜم٤م: ىم٤مل ص٤مًمح سمـ ُمٕم٤موي٦م ـمريؼ ُمـ أمحد أظمرضمف

 ش:اًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ وم٘م٤مل ؾمٗمٞم٤من أيب سمـ حمٛمد همػم صم٘م٤مت ورضم٤مًمف

 ش.ؾمٗمٞم٤من أيب سمـ قمٜم٦ًٌم: اًمّمقاب: وىمٞمؾ ُم٘مٌقل»

 صحٞمح وم٤مإلؾمٜم٤مد ذًمؽ صح وم٢مذاش اخلالص٦م» ذم اخلزرضمل سمذًمؽ وضمزم: ىمٚم٧م

 .ُمًٚمؿ رضم٤مل ُمـ صم٘م٦م ؾمٗمٞم٤من أيب سمـ قمٜم٦ًٌم ٕن

 :ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م وقمـ

 وم٢من طم٤مئض ـم٤مُم٨م وأن٤م اًمقاطمد اًمِمٕم٤مر ذم ٟمٌٞم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورؾمقل أن٤م يمٜم٧م

 ومٕمؾ رء ُمٜمل أص٤مسمف وم٢من يٕمقد صمؿ ومٞمف وصغم يٕمده ومل ُمٙم٤مٟمف همًؾ رء ُمٜمل أص٤مسمف

 .ومٞمف وصغم يٕمده ومل ذًمؽ ُمثؾ

 سمـ ضم٤مسمر صمٜمل: اًم٘مٓم٤من ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك قمـ واًمدارُمل واًمٜم٤ًمئل داود أبق أظمرضمف

 .سمف قم٤مئِم٦م ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل قمٛمرو سمـ ظمالس ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل صٌح

 همػم اًمِمٞمخلم رضم٤مل صم٘م٤مت يمٚمٝمؿ رضم٤مًمف سم٤مًمًامع ُمتّمؾ صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 أنفش اًمت٘مري٥م» وذم ُمٕملم اسمـ وصم٘مف - اعمقطمدة وؾمٙمقن اعمٝمٛمٚم٦م سمْمؿ - صٌح سمـ ضم٤مسمر

 .صدوق
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 جي٤مُمع اًمذي اًمثقب ذم يّمكم يم٤من: »سمٚمٗمظ خمتٍما  أظمرى ـمريؼ ُمـ أمحد ورواه

 ش.ومٞمف

 ًمٙمٜمف صم٘م٤مت ورضم٤مًمف قمٜمٝم٤م ُمقؾمك سمـ ؾمٚمٞمامن قمـ ؾمٜم٤من سمـ سمرد ـمريؼ ُمـ رواه

 .وم٠ميمثر ؾمٜم٦م ؾمتقن ووم٤مشمٞمٝمام وسملم وقم٤مئِم٦م ؾمٚمٞمامن سملم ُمٜم٘مٓمع

 وضمقب دًٓم٦م إومم اعم٠ًمخ٦م ذم اعمت٘مدُم٦م وإطم٤مدي٨م إطم٤مدي٨م هذه وذم -

 إمم اًمِم٤مومٕمٞم٦م ومذه٥م ذًمؽ ذم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ وىمد اًمٜمج٤مؾم٦م ُمـ واًمثٞم٤مب اًمٌدن شمٓمٝمػم

 ش:اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل اًمّمالة ًمّمح٦م ذط إزاًمتٝم٤م أن

 ذم ُم٤مًمؽ وقمـ واخلٚمػ، اًمًٚمػ ُمـ اًمٕمٚمامء ومجٝمقر وأمحد طمٜمٞمٗم٦م أبق ىم٤مل وسمف»

 :رواي٤مت صمالث اًمٜمج٤مؾم٦م إزاًم٦م

 ٟم٤مؾمٞم٤م أو ضم٤مهال يم٤من وإن صالشمف شمّمح مل هب٤م قم٤مح٤م صغم إن أنف وأؿمٝمره٤م أصحٝم٤م

 .اًمِم٤مومٕمل قمـ ىمديؿ ىمقل وهق صح٧م

 .ٟمز أو ضمٝمؾ أو قمٚمؿ اًمّمالة شمّمح ٓ: واًمث٤مٟمٞم٦م

 وٟم٘مؾ ؾمٜم٦م وإزاًمتٝم٤م ُمتٕمٛمدا قم٤مح٤م يم٤من وإن اًمٜمج٤مؾم٦م ُمع اًمّمالة شمّمح: واًمث٤مًمث٦م

 .ٟمحقه ضمٌػم سمـ وؾمٕمٞمد قم٤ٌمس اسمـ قمـ أصح٤مسمٜم٤م

 اًمقاردة وسم٤مٕواُمر اًمذيمر اًم٤ًمسم٘م٦م سم٤مٔي٦م اجلٛمٝمقر إًمٞمف ذه٥م ح٤م اًمٜمقوي اطمت٩م صمؿ

 اًمقضمقب هق إواُمر هذه شمٗمٞمده ُم٤م هم٤مي٦م أن خيٗمك وٓ اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م ذم

 يث٧ٌم ٓ ووٕمل ذقمل طمٙمؿ ذـم٤م اًمٌمء يمقن ٕن اًمنمـمٞم٦م يًتٚمزم ٓ واًمقضمقب

 اًمٗمٕمؾ يٜمٗمل أو اًمنمط سم٠مداة سمف اًمٗمٕمؾ سمتٕمٚمٞمؼ أو ذط سم٠منف اًمِم٤مرع سمتٍميح إٓ

 إُمر سمٛمجرد يث٧ٌم وٓ اًمثٛمرة سمٜمٗمل أو اًمٙمامل إمم ٓ اًمّمح٦م إمم ُمتقضمٝم٤م ٟمٗمٞم٤م (3)سمدوٟمف

 اًمّمالة ًمّمح٦م ذـم٤م ًمٞم٧ًم اًمٜمج٤مؾم٦م إزاًم٦م أن وم٤محلؼ. اهلل رمحف اًمِمقيم٤مين ىم٤مل يمام سمف

 صغم ومٛمـ خم٤مًمٗمٝم٤م ي٠مثؿ إواُمر هلذه واضم٦ٌم هل وإٟمام اًم٘مديؿ ذم اًمِم٤مومٕمل ىمقل وهق

                                                           

 وطمٞمٜمئذ ؿمٞمئ٤م رأى إذا اًمّمالة شمرك أي اًمٗمٕمؾ ٟمٗمل ومٞمف يقضمد ؾمٛمرة اسمـ طمدي٨م أن اإلظمقان سمٕمض ٓطمظ صمؿ  (3)

 [.ُمٜمف].ًمٞمحرر صمؿ ومٚمٞمت٠مُمؾ وهٚم٦م ٕول فم٤مهر أُمر وهذا. اًمثقب ـمٝم٤مرة ذـمٞم٦م إصم٤ٌمت يٚمزم
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 ؿم٠من هق يمام سم٤مـمٚم٦م صالشمف إن وأُم٤م ًمقاضم٥م شم٤مريم٤م يم٤من ٟمج٤مؾم٦م صمقسمف أو سمدٟمف وقمغم

  .قمروم٧م ح٤م ومال اًمّمح٦م ذط وم٘مدان

 ([.3/160) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 كجًسا حيؿؾ بلكف يصيل وهق عؾؿ مـ حؽؿ

 ويٌٜمل صالشمف ذم ويًتٛمر يزيٚمف أن ومٕمٚمٞمف ٟمج٤ًم حيٛمؾ سم٠منف يّمكم وهق قمٚمؿ وُمـ»

 صغم أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صح وم٘مد صحٞمح٦م، وصالشمف اإلزاًم٦م ىمٌؾ صغم ىمد يم٤من ُم٤م قمغم

 اًمٜم٤مس رأى ومٚمام ي٤ًمره قمـ ومقوٕمٝمام ٟمٕمٚمٞمف ظمٚمع صالشمف سمٕمض ذم يم٤من ومٚمام يقم ذات

 رأجٜم٤مك: ىم٤مًمقا ش ٟمٕم٤مًمٙمؿ؟ أخ٘مٞمتؿ سم٤مًمٙمؿ ُم٤م: »ىم٤مل صالشمف ىم٣م ومٚمام ٟمٕم٤مهلؿ ظمٚمٕمقا  ذًمؽ

 ومٞمٝمام أن وم٠مظمؼمين أت٤مين ضمؼميؾ إن: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل ٟمٕم٤مًمٜم٤م وم٠مخ٘مٞمٜم٤م ٟمٕمٚمٞمؽ أخ٘مٞم٧م

 ومٚمٞمٜمٔمر اعمًجد إمم أطمديمؿ ضم٤مء وم٢مذا. وم٠مخ٘مٞمتٝمام - ظمٌث٤م: رواي٦م وذم أذى ىم٤مل أو - ىمذرا

 وًمٞمّمؾ ومٚمٞمٛمًحٝم٤م - ظمٌث٤م: رواي٦م وذم أذى: ىم٤مل أو - ىمذرا ومٞمٝمام رأى وم٢من ٟمٕمٚمٞمف ذم

 ش.ومٞمٝمام

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمٜم٤م صغم: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض اخلدري ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ُمـ هق

 .إًمخ... يقم ذات

 [: ىم٤مل صمؿ ؿمقاهده اإلُم٤مم ؾم٤مق صمؿش ]ُمًٚمؿ ذط قمغم صحٞمح» 

 ُمـ صححف وىمد ومٞمف ؿمٌٝم٦م ٓ طمج٦م صحٞمح اًمِمقاهد هبذه وم٤محلدي٨م وسم٤مجلٛمٚم٦م

 .إئٛم٦م ُمـ قمروم٧م

 .ًمف اطمتججٜم٤م ح٤م واوح دًمٞمؾ واحلدي٨م

 ىم٤مل وىمد. اًمراسمٕم٦م اعم٠ًمخ٦م قمغم اًمٙمالم ظم٤ممت٦م ذم وؾمٞم٠ميت قم٤مئِم٦م قمـ اًم٤ٌمب وذم

 وم٢من هب٤م يٕمٚمؿ مل ٟمج٤مؾم٦م صمقسمف وذم صغم ُمـ أن اًمٗم٘مف ُمـ ومٞمف: ىمٚم٧م: »اعمٕم٤ممل ذم اخلٓم٤ميب

 ش.قمٚمٞمف إقم٤مدة وٓ جمزي٦م صالشمف
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 قمٛمر اسمـ قمٛمؾ يدل وقمٚمٞمف اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل يمام اًم٘مديؿ ذم اًمِم٤مومٕمل ذه٥م هذا وإمم

 زيد قمـ ُمٓمرف سمـ حمٛمد أن٠ٌم: ه٤مرون سمـ يزيد قمـ اًمٌٞمٝم٘مل روى وم٘مد قمٜمف اهلل ريض

 ردائف قمٜمف ومٜمزع ٟم٤مومع وم٠مت٤مه دم وومٞمف ردائف ذم يّمكم قمٛمر اسمـ رأج٧م: ىم٤مل ُمًٚمؿ سمـ

 .صالشمف ذم وُم٣م رداءه قمٚمٞمف وأخ٘مك

 يّمكم هق سمٞمٜمام قمٛمر اسمـ أن ؾم٤ممل قمـ اًمزهري قمـ ُمٕمٛمر أن٠ٌم: اًمرزاق قمٌد وقمـ

 ُم٤م قمغم سم٘مل ُم٤م أتؿ صمؿ ومٖمًٚمف سمامء ومج٤مؤوه إًمٞمٝمؿ وم٠مؿم٤مر وم٤مٟمٍمف دُم٤م صمقسمف ذم رأى

 .يٕمد ومل صالشمف ُمـ ُم٣م

 اضمتٜم٤مب سم٤مب» ذم ىم٤مل وم٘مد اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ اظمتٞم٤مر وهق: ىمٚم٧م

 :اًمٕمٚمٛمٞم٦م آظمتٞم٤مرات ُمـش اًمٜمج٤مؾم٦م

 اًمٕمٚمامء ُمـ ـم٤مئٗم٦م وىم٤مًمف قمٚمٞمف إقم٤مدة ومال ضم٤مهال أو ٟم٤مؾمٞم٤م سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م صغم وُمـ»

 ش.سمف اًمٕم٤ٌمدة شمٌٓمؾ ومال ٟم٤مؾمٞم٤م أو خمٓمئ٤م ومٕمٚمف إذا اعمحٔمقر اضمتٜم٤مب ُم٘مّمقده يم٤من ُمـ ٕن

 ش:اًمٚمٝمٗم٤من إهم٤مصم٦م» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ وىم٤مل

 قمٌد سمف أومتك ُم٤م - اعمقؾمقؾمقن ومٞمٝم٤م وؿمدد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومٞمف ؾمٝمؾ مم٤م يٕمٜمل - ذًمؽ وُمـ»

 واًمِمٕمٌل وجم٤مهد وؾم٤ممل وـم٤موس اعمًٞم٥م سمـ وؾمٕمٞمد رسم٤مح أيب سمـ وقمٓم٤مء قمٛمر سمـ اهلل

وزاقمل واحلٙمؿ إنّم٤مري ؾمٕمٞمد سمـ وحيٞمك واًمزهري اًمٜمخٕمل وإسمراهٞمؿ  وُم٤مًمؽ وٕا

 رأى إذا اًمرضمؾ أن: وهمػمهؿ اًمروايتلم أصح ذم أمحد واإلُم٤مم صمقر وأبق راهقيف سمـ وإؾمح٤مق

ٞمٝم٤م ًمٙمٜمف يٕمٚمٛمٝم٤م يم٤من أو هب٤م قم٤مح٤م يٙمـ مل اًمّمالة سمٕمد ٟمج٤مؾم٦م صمقسمف أو سمدٟمف قمغم  يٜمًٝم٤م مل أو ًٟم

 ش.قمٚمٞمف إقم٤مدة وٓ صحٞمح٦م صالشمف أن إزاًمتٝم٤م قمـ قمجز ًمٙمٜمف

 ش:اعمجٛمقع» ذم ىم٤مل صمؿ اًمٕمٚمامء مجٝمقر إمم سمذًمؽ اًم٘مقل اًمٜمقوي وٟم٥ًم

 وهق اًمدًمٞمؾ ذم ىمقي وهق وُم٤مًمؽ رسمٞمٕم٦م ُمذه٥م وهق أىمقل وسمف: اعمٜمذر اسمـ ىم٤مل»

 ش.اعمخت٤مر

 ًمّمح٦م ذـم٤م ًمٞمس اًمٜمج٤مؾم٦م إزاًم٦م أن قمغم دًمٞمؾ وم٤محلدي٨م إًمٞمف ذهٌٜم٤م ُم٤م صح وإذا

 ذـم٤م يم٤مٟم٧م ومٚمق اخلٚمع، ىمٌؾ صغم يم٤من ُم٤م قمغم سمٜمك واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ٕنف اًمّمالة
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 ىم٤مل إصقل ذم شم٘مرر يمام اعمنموط قمدم ذم قمدُمف ي١مصمر اًمنمط ٕن اًمّمالة ٓؾمت٠منػ

 صح٦م ذوط ُمـ اًمٜمج٤مؾم٦م إزاًم٦م سم٠من اًم٘م٤مئٚمقن سمف اؾمتدل واحلدي٨م: »اًمِمقيم٤مين

 ىمٌؾ صاله٤م اًمتل اًمّمالة قمغم اؾمتٛمراره ٕن هلؿ ٓ قمٚمٞمٝمؿ قمرومٜم٤مك يمام وهق اًمّمالة

 اجلٛمٝمقر وأضم٤مب ذـم٤م، اًمٓمٝم٤مرة يمقن قمدم قمغم يدل هل٤م اؾمتئٜم٤مومف وقمدم اًمٜمٕمؾ ظمٚمع

د سم٠من هذا قمـ  يٚمزم وٓ وٟمحقمه٤م واًمٌّم٤مق يم٤معمخ٤مط اعمًت٘مذر اًمٌمء هق سم٤مًم٘مذر اعمرا

 ضمؼميؾ وإظم٤ٌمر قمٜمف ُمٕمٗمقا  يًػما  دُم٤م يٙمقن أن يٛمٙمـ وسم٠منف ٟمج٤ًم يٙمقن أن اًم٘مذر ُمـ

 ذمش اًم٤ٌمرع» ذم ىم٤مًمف سمام اجلقاب هذا ويرد. ُمًت٘مذر سمٌمء صمٞم٤مسمف شمتٚمقث ًمئال سمذًمؽ ًمف

ـَ اًْمَٖم٤مئِطِ : ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف شمٗمًػمه  قمـ سم٤مًمٖم٤مئط يمٜمك أنف [2: اح٤مئدة]♂ َأْو ضَم٤مَء َأطَمٌد ُِمٜمُْٙمْؿ ُِم

 همػم اعمًت٘مذر ومجٕمٚمف. اإلٟم٤ًمن سمدن ُمـ اخل٤مرج اًم٘مذر اًمٜمجس: إزهري وىمقل اًم٘مذر

 ح٤م أنف اًمٔم٤مهر سم٤مًم٘مذر اًمّمالة طم٤مًم٦م ذم ضمؼميؾ وإظم٤ٌمر حتٙمؿ قمٜمف ُمٕمٗمق ٟمجس أو ٟمجس

 ًمذًمؽ يم٤من ًمق ٕنف اًمتٚمقث عمخ٤موم٦م ٓ اًمّمالة ذم دمٜمٌٝم٤م جي٥م اًمتل اًمٜمج٤مؾم٦م ُمـ ومٞمٝم٤م

 أن قمغم ومٞمٝم٤م سمام ًمٚمتٚمقث ُمٔمٜم٦م ًمًٌٝمام طم٤مل اًم٘مٕمقد ٕن اًمّمالة ذم اًمدظمقل ىمٌؾ ٕظمؼمه

 اًمٚمٖم٦م أئٛم٦م سملم ًمالشمٗم٤مق اًم٤ٌمب ذم اعمذيمقرة اخل٨ٌم رواي٦م ذم ُمثٚمف يٛمٙمـ ٓ اجلقاب هذا

 ش.واًمٖم٤مئط اًمٌقل مه٤م إظمٌثلم أن وهمػمهؿ

 :احلدي٨م ؾم٤مق أن سمٕمدش اًمٚمٝمٗم٤من إهم٤مصم٦م» ذم اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ وىم٤مل

 :ًمقضمقه يّمح ٓ اًمٓم٤مهرات ُمـ ٟمحقه أو خم٤مط ُمـ يًت٘مذر ُم٤م قمغم ذًمؽ وشم٠مويؾ

 .ظمٌث٤م يًٛمك ٓ ذًمؽ أن: أحدها

 .يٌٓمٚمٝم٤م ٓ وم٢مٟمف اًمّمالة قمٜمد سمٛمًحف ي١مُمر ٓ ذًمؽ أن: الثاين

 .اًمٙمراه٦م أطمقاًمف وم٠مىمؾ طم٤مضم٦م ًمٖمػم قمٛمؾ وم٢مٟمف اًمّمالة ذم اًمٜمٕمؾ ختٚمع ٓ أنف: الثالث

 أن قم٤ٌمس اسمـ رواي٦م ُمـ اخلٚمع طمدي٨م ذمش ؾمٜمٜمف» ذم روى اًمدارىمٓمٜمل أن: اًمراسمع

د يم٤ٌمر واحلٚمؿش طمٚمٛم٦م دم ومٞمٝمام أن وم٠مظمؼمين أت٤مين ضمؼميؾ إن: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل  .اًم٘مرا

 ([3/116) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر] 
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 الـجاشة مظـة هل التل الثقاب دم الصالة جقاز

 :أطمقال ذم اًمّمالة ودمقز»

 واعمروع واعمرسمٞم٦م احل٤مئض يمثٞم٤مب اًمٜمج٤مؾم٦م ُمٔمٜم٦م هل اًمتل اًمثٞم٤مب ذم: األول

 وهل ضم٤مٟمٌف إمم وقم٤مئِم٦م اًمٚمٞمؾ ُمـ يّمكم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف يم٤من» وم٘مد واًمّمٌل

 وم٢مذا زيٜم٥م سمٜم٧م أُم٤مُمف طم٤مُمؾ وهق يّمكم يم٤من» وش سمٕمْمف وقمٚمٞمف ُمرط وقمٚمٞمٝم٤م طم٤مئض

 طمتك قم٤مشم٘مف قمغم وهل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومّمغم محٚمٝم٤م ىم٤مم وإذا ووٕمٝم٤م وؾمجد ريمع

 ش.هب٤م ذًمؽ يٗمٕمؾ صالشمف ىم٣م

 [:ىم٤مل صمؿ خترجيف قمغم اإلُم٤مم شمٙمٚمؿ صمؿ]

 اعمرسمٞم٦م صمٞم٤مب ذم اًمّمالة ضمقاز قمغم دًمٞمؾش: »اإلهم٤مصم٦م» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل واحلدي٨م

 ش:ُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي وىم٤ملش ٟمج٤مؾمتٝم٤م يتح٘مؼ مل ُم٤م واًمّمٌل واحل٤مئض واعمروع

ٟم٤م أو آدُمٞم٤م محؾ ُمـ صالة ًمّمح٦م دًمٞمؾ ومٞمف»  وهمػممه٤م، وؿم٤مة ـمػم ُمـ ـم٤مهرا  طمٞمقا

 :ىم٤مل صمؿش إًمخ... ٟمج٤مؾمتٝم٤م شمتح٘مؼ طمتك ـم٤مهرة وأضم٤ًمدهؿ اًمّمٌٞم٤من صمٞم٤مب وأن

 واًمّمٌٞم٦م اًمّمٌل محؾ جيقز أنف واوم٘مف وُمـ اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل عمذه٥م يدل وهق»

 واح٠مُمقم ًمإلُم٤مم ذًمؽ وجيقز واًمٜمٗمؾ اًمٗمرض صالة ذم اًمٓم٤مهر احلٞمقان ُمـ وهمػممه٤م

 ذم ذًمؽ ضمقاز وُمٜمٕمقا  اًمٜم٤مومٚم٦م قمغم قمٜمف اهلل ريض ُم٤مًمؽ أصح٤مب ومحٚمف واعمٜمٗمرد

 أنف ذم يم٤مًمٍميح أو سيحش اًمٜم٤مس ي١مم: »ىمقًمف ٕن وم٤مؾمد اًمت٠مويؾ وهذا. اًمٗمريْم٦م

 ملسو هيلع هللا ىلص سم٤مًمٜمٌل ظم٤مص أنف وسمٕمْمٝمؿ ُمٜمًقخ أنف اح٤مًمٙمٞم٦م سمٕمض وادقمك. اًمٗمريْم٦م ذم يم٤من

 قمٚمٞمٝم٤م دًمٞمؾ ٓ وم٢مٟمف ُمردودة سم٤مـمٚم٦م اًمدقم٤موى هذه ويمؾ. ًميورة يم٤من أنف وسمٕمْمٝمؿ

 خي٤مًمػ ُم٤م ومٞمف وًمٞمس ذًمؽ ضمقاز ذم سيح صحٞمح احلدي٨م سمؾ إًمٞمٝم٤م رضورة وٓ

 ُمٕمدشمف ذم ًمٙمقٟمف قمٜمف ُمٕمٗمق اًمٜمج٤مؾم٦م ُمـ ضمقومف ذم وُم٤م ـم٤مهر أدُمل ٕن اًمنمع ىمقاقمد

 وإومٕم٤مل هذا قمغم ُمتٔم٤مهرة اًمنمع ودٓئؾ اًمٓمٝم٤مرة قمغم وأضم٤ًمدهؿ إـمٗم٤مل وصمٞم٤مب

 أن: قمٜمف ُمٕمدل ٓ اًمذي وم٤مًمّمقاب: »ىم٤مل صمؿش شمٗمرىم٧م أو ىمٚم٧م إذا شمٌٓمٚمٝم٤م ٓ اًمّمالة ذم
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 ُمًتٛمر وذع ًمٜم٤م ضم٤مئز ومٝمق اًمٗمقائد هذه قمغم واًمتٜمٌٞمف اجلقاز ًمٌٞم٤من يم٤من احلدي٨م

 ش.اًمديـ يقم إمم ًمٚمٛمًٚمٛملم

 حلػ ذم يّمكم ٓ يم٤من: ىم٤مًم٧م أجْم٤م قم٤مئِم٦م طمدي٨م شم٘مدم ُم٤م يٕم٤مرض وىمد هذا

 .ٟم٤ًمئف

 حمٛمد قمـ اعمٚمؽ قمٌد سمـ أؿمٕم٨م ـمريؼ ُمـ واًمٌٞمٝم٘مل واًمؽمُمذي داود أبق أظمرضمف

 ش.صحٞمح طمًـ طمدي٨م: »اًمؽمُمذي وىم٤مل. قمٜمٝم٤م ؿم٘مٞمؼ سمـ اهلل قمٌد قمـ ؾمػميـ سمـ

 ذم يمام ومٗمٞمف صم٘م٦م وهق هذا أؿمٕم٨م همػم ُمًٚمؿ رضم٤مل صم٘م٤مت يمٚمٝمؿ ورضم٤مًمف: ىمٚم٧م

 ش.اًمت٘مري٥م»

. ُمٜم٘مٓمع وهذا قم٤مئِم٦م قمـ ؾمػميـ اسمـ قمـ هِم٤مم قمـ مح٤مد قمـ داود أبق رواه صمؿ

: وىم٤مل حيدصمٜمل ومٚمؿ قمٜمف حمٛمدا ؾم٠مخ٧م: ىم٤مل صدىم٦م أيب سمـ ؾمٕمٞمد وؾمٛمٕم٧م: »مح٤مد ىم٤مل

 ومًٚمقا  ٓ أو صم٧ٌم ُمـ أؾمٛمٕمتف أدري وٓ ؾمٛمٕم٧م ممـ أدري وٓ زُم٤من ُمٜمذ ؾمٛمٕمتف

 ش.قمٜمف

 .إؾمٜم٤مده ذم ؿم٘مٞمؼ يذيمر مل ؾمػميـ اسمـ قمـ قمٚم٘مٛم٦م سمـ ؾمٚمٛم٦م رواه ويمذًمؽ: ىمٚم٧م

 :ىم٤مل ؾمػميـ اسمـ قمـ قمٜمف أجْم٤م أمحد وأظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف

 .ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م أن ٟمٌئ٧م

 .اًمٜم٤ًمء ُمالطمػ ذم اًمّمالة يمره ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: ؾمػميـ اسمـ قمـ ىمت٤مدة ورواه

 .سمف ىمت٤مدة صمٜم٤م: ىم٤مل مه٤مم صمٜم٤م: ىم٤مل قمٗم٤من صمٜم٤م: أمحد أظمرضمف

 اًمِم٤مذ اًمٚمٗمظ هبذا ؾمٞمام ٓ وٕمٞمػ ومٝمق ُمرؾمؾ ًمٙمٜمف اًمًت٦م رضم٤مل صم٘م٤مت ورضم٤مًمف

 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اُمتٜم٤مقمف ٕن صحٞمح٤م اعمٕمٜمك هذا وًمٞمس سم٤معمٕمٜمك رواي٦م وًمٕمٚمف

 شمٚمؽ ذم شم٘مدم يمام ُمرارا ومٕمٚمف أنف صم٧ٌم إذا ؾمٞمام ٓ يمراهتف قمغم يدل ٓ أُمر ُمـ

 واعمث٧ٌم ٟم٤مف قم٤مئِم٦م وطمدي٨م ُمثٌت٦م وهل وطمذيٗم٦م وُمٞمٛمقٟم٦م قم٤مئِم٦م قمـ إطم٤مدي٨م

: ي٘م٤مل سم٠من ممٙمـ هٜم٤م اجلٛمع وًمٕمؾ اجلٛمع إُمٙم٤من وقمدم اًمتٕم٤مرض قمٜمد اًمٜم٤مذم قمغم ُم٘مدم

 قمغم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل اؾمتٛمرار ٟمٗم٧م إٟمام هذا طمديثٝم٤م ذم قم٤مئِم٦م إن
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 ذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من أنف يٜمٗمل ٓ ويم٤منش يم٤من: »صٞمٖم٦م قمٚمٞمف يدل ح٤م ٟم٤ًمئف حلػ ذم اًمّمالة

 احلدي٨م ذم يمام ًمذًمؽ ومٕمٚمف روت ىمد ٟمٗمًٝم٤م قم٤مئِم٦م أن اجلٛمع هذا وي٘مقي أطمٞم٤مٟم٤م

 :سمٚمٗمظ أجْم٤م قمٜمٝم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م اعم٠ًمخ٦م ذم ؾمٌؼ ُم٤م ُمٜمف وأسح اًمٗمّمؾ هذا ُمـ إول

 وم٢من طم٤مئض ـم٤مُم٨م وأن٤م اًمقاطمد اًمِمٕم٤مر ذم ٟمٌٞم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورؾمقل أن٤م يمٜم٧م

 يم٤من أنف ُمٗمٝمقُمف وم٢من. احلدي٨م... ومٞمف وصغم يٕمده ومل ُمٙم٤مٟمف همًؾ رء ُمٜمل أص٤مسمف

 .رء ُمٜمٝم٤م يّمٌف مل إن اًمِمٕم٤مر ذم يّمكم

: واًمدصم٤مر سمدٟمف يكم مم٤م جيٕمٚمف: أي اإلٟم٤ًمن يًتِمٕمره اًمذي اًمثقب هقش: اًمِمٕم٤مر»و

 .اًمٚمح٤مف وهق اًمثٞم٤مب ومقق يٚمًٌف ُم٤م

 :ىم٤مًم٧م أظمر طمديثٝم٤م يمٚمف هذا ُمـ وأسح

 أصٌح ومٚمام يم٤ًمء ومقىمف أخ٘مٞمٜم٤م وىمد ؿمٕم٤مرٟم٤م وقمٚمٞمٜم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع يمٜم٧م

 ي٤م: رضمؾ: وم٘م٤مل ضمٚمس صمؿ اًمٖمداة ومّمغم ظمرج صمؿ ومٚمًٌف اًمٙم٤ًمء أظمذ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 إمم هب٤م ومٌٕم٨م يٚمٞمٝم٤م ُم٤م قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘مٌض دم ُمـ عمٕم٦م هذه اهلل رؾمقل

 ومدقمقتش إزم هب٤م أرؾمكم صمؿ وأضمٗمٞمٝم٤م هذه اهمًكم: »وم٘م٤مل اًمٖمالم يد ذم ُمٍمورة

 وهل اًمٜمٝم٤مر سمٜمّمػ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومج٤مء إًمٞمف وم٠مطمرهت٤م أضمٗمٗمتٝم٤م صمؿ ومٖمًٚمتٝم٤م سم٘مّمتل

 ش.قمٚمٞمف

 اًمٕم٤مُمري٦م ضمحدر أم مح٤ميت طمدصمتٜمل: ىم٤مًم٧م ؿمداد سمٜم٧م يقٟمس أم رواي٦م ُمـ ًمٙمٜمف

 قمٚمٛم٧م وُم٤مش: »اعمٞمزان» ذم اًمذهٌل ىم٤مل وىمدش اًمت٘مري٥م» ذم يمام طم٤مهلام يٕمرف وٓ. قمٜمٝم٤م

 ش.شمريمقه٤م ُمـ وٓ اهتٛم٧م ُمـ اًمٜم٤ًمء ذم

 اًمذي اًمٙم٤ًمء ذم اًمًالم قمٚمٞمف صالشمف ذم سيح ومٝمق داود أبق أظمرضمف واحلدي٨م

 اًمّمالة يٕمد ومل سمٖمٚمًف وم٠مُمر اًمدم عمٕم٦م ومٞمف أن ًمف شمٌلم طمتك زوضمف هق سمف ُمٚمتحٗم٤م يم٤من

 اًمٜمج٤مؾم٦م إزاًم٦م أن قمغم آظمر دًمٞمؾ صح ًمق - ومٝمق إًمٞمٜم٤م ًمٜم٘مٚم٧م أقم٤مده٤م ًمق ٕنف أضمٚمف ُمـ

 .سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن احلؼ وهق اًمّمالة ًمّمح٦م ذـم٤م ًمٞمس
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د ًمٞمس قمٚمٞمف اًمٙمالم صدد ذم ٟمحـ اًمذي قم٤مئِم٦م ومحدي٨م وسم٤مجلٛمٚم٦م  ٟمٗمل ُمٜمف اعمرا

د سمؾ ُمٓمٚم٘م٤م وصمٞم٤مهبـ اًمٜم٤ًمء حلػ ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة  اًمّمالة قمٚمٞمف دواُمف ٟمٗمل اعمرا

 وـمري٘م٦م اعمقوقع هذا ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م جمٛمقع يٗمٞمده ُم٤م هذا ذًمؽ قمغم واًمًالم

 .أقمٚمؿ واهلل. سمٞمٜمٝم٤م اجلٛمع

 ([.3/114) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 كجاشة أصابتف قد مركقب عذ الصالة جقاز

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن ٟمج٤مؾم٦م أص٤مسمتف ىمد ُمريمقب قمغم [:فقف الصالة جتقز مما] الثاين»

 ش.شمٓمققم٤م ظمٞمؼم إمم ُمتقضمف وهق مح٤مر قمغم صغم

 [:ىم٤مل صمؿ اإلُم٤مم ظمرضمف صمؿ. ]اإلؾمٜم٤مد صحٞمح احلدي٨م

 ؾمػميـ سمـ أنس قمـ أظمرى ـمريؼ ُمـ وأمحد واًمٌٞمٝم٘مل وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف

جتف اًمتٛمر سمٕملم ومٚم٘مٞمٜم٤مه اًمِم٤مم ُمـ ىمدم طملم اٟم٤ًم اؾمت٘مٌٚمٜم٤م: ىم٤مل  مح٤مر قمغم يّمكم ومرأ

 اًم٘مٌٚم٦م؟ ًمٖمػم شمّمكم رأجتؽ: وم٘مٚم٧م - اًم٘مٌٚم٦م ي٤ًمر قمـ يٕمٜمل - اجل٤مٟم٥م ذا ُمـ ووضمٝمف

 .أومٕمٚمف مل ومٕمٚمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رأج٧م أين ًمقٓ: وم٘م٤مل

 :رؿمٞمد اسمـ ىم٤ملش. احلامر قمغم اًمتٓمقع صالة سم٤مب» اًمٌخ٤مري ًمف وسمقب

 سمؾ اًمٗمْمالت ـم٤مهرة شمٙمقن أن اًمداسم٦م قمغم اًمتٓمقع ذم يِمؽمط ٓ أنف ُم٘مّمقده»

 ي١مظمذ: اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ وىم٤مل. اًمٜمج٤مؾم٦م يامس ٓ أن سمنمط واطمد اعمريمقسم٤مت ذم اًم٤ٌمب

 إذا ؾمٞمام ٓ ُمتٕمذر ُمٜمف اًمتحرز ُمع ُمالُمًتف ٕن احلامر قمرق ـمٝم٤مرة احلدي٨م هذا ُمـ

 هذا وذم: »ىم٤مل صمؿ طمجر ٓسمـش اًمٗمتح» ذم يمذاش اًمٕمرق واطمتٛمؾ ريمقسمف ذم اًمزُم٤من ـم٤مل

 سمٌمء ي٤ٌمذ ٓ ٟمج٤مؾم٦م ومٞمف ُمقوع قمغم صغم ُمـ أن ُم٣م ُم٤م همػم اًمٗمقائد ُمـ احلدي٨م

 ش.ُمٜمٗمذه٤م قمغم وًمق ٟمج٤مؾم٦م ُمـ ختٚمق ٓ اًمداسم٦م ٕن صحٞمح٦م صالشمف أن ُمٜمف

 ُمـ سم٤مب» سمـش اعمٜمت٘مك» ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اًمديـ جمد اًمؼميم٤مت أبق ًمف شمرضمؿ واحلدي٨م

 وطمدي٨م قمٛمر اسمـ طمدي٨م ومٞمف وؾم٤مقش ٟمج٤مؾم٦م أص٤مسمتف ىمد أو ٟمجس ُمريمقب قمغم صغم
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 اًمّمالة ضمقاز قمغم سم٤محلديثلم اعمّمٜمػ واؾمتدلش: »ذطمف» ذم اًمِمقيم٤مين وم٘م٤مل. أنس

 سم٠من اًم٘مقل قمغم إٓ يتؿ ٓ وهق ٟمج٤مؾم٦م أص٤مسمتف اًمذي واعمريمقب اًمٜمجس اعمريمقب قمغم

 ٕن ٟمج٤مؾم٦م ومٞمف ُم٤م قمغم اًمّمالة ضمقاز قمغم سمف آؾمتدٓل يّمح ٟمٕمؿ قملم، ٟمجس احلامر

 ش.هب٤م اًمتٚمقث قمـ يٜمٗمؽ ٓ احلامر

 قمٚمٞمف ُمتٗمؼ وهق اًمراطمٚم٦م قمغم اًمتٓمقع صالة ضمقاز قمغم أجْم٤م دًمٞمؾ ومٞمف واحلدي٨م

 .حمٚمف ذم اًمٌح٨م وؾمٞم٠ميت

 ([.3/102) اعمًتٓم٤مب اًمثٛمر]

 وضقؤه اكتؼض أو الطفارة كيس دـ صذ ما عذ البـاء

 ًمٞم١مم ىم٤مم ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل أن هب٤م ذيمرت إذـم٦م أطمد ًمؽ ؾمٛمٕمٜم٤م... :مداخؾة

 وهق ومرضمع ومذه٥م أُم٤ميمٜمٙمؿ، اًمزُمقا : وم٘م٤مل ـمٝم٤مرة، قمغم ًمٞمس أنف ومتذيمر أصح٤مسمف

 قمٛمٚمٞم٦م شمتؿ ومٙمٞمػ سمٜمك، أنف اًمٌٜم٤مء، يمٚمٛم٦م هٜم٤مك أن٧م ومذيمرت ومّمغم، وَمَٙمؼَم  ُم٤مء ي٘مٓمر

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل يم٤من هؾ ذيمر، اًمذي احلدي٨م هذا ذم اًمّمالة هذه ذم هؾ صمؿ أوًٓ، اًمٌٜم٤مء

 اًمتٙمٌػم؟ ىمٌؾ أم ًمٞمٖمتًؾ ذه٥م صمؿ هبؿ صغم ىمد

 وأظمر هريرة، أيب طمدي٨م ُمـ أطمدمه٤م اصمٜم٤من طمديث٤من هٜم٤مك: اجلقاب :الشقخ

 .اًمث٘مٗمل سمٙمرة أيب طمدي٨م ُمـ

 يٙمؼم أن ىمٌؾ ومتذيمر اًمٗمجر صالة يّمكم ىم٤مم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إن: ي٘مقل إول احلدي٨م

 .هبؿ وصغم وضم٤مء واهمتًؾ ومذه٥م ضمٜم٤مسم٦م، قمغم أنف

 .ُمقوققمٜم٤م ًمٞمس احلدي٨م هذا

 ًمّمالة يقم ذات يمؼم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن سمٙمرة أيب طمدي٨م سمحثٜم٤م، هق اًمث٤مين احلدي٨م

 .هبؿ ومّمغم ُم٤مء ي٘مٓمر ورأؾمف وضم٤مء ومذه٥م ُمٙم٤مٟمٙمؿ، أن إًمٞمٝمؿ وم٠مؿم٤مر شمذيمر، صمؿ اًمٗمجر

 ُم٤م قمغم سمٜمك ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ومٞمف احلدي٨م هذا إن: ٟم٘مقل ٟمحـ اًمث٤مين احلدي٨م هذا

 .ىمٌؾ ُمـ صغم
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 يٙمقن يم٠من صالشمف يٌٓمؾ ُم٤م ًمٚمٛمّمكم وىمع إذا اًمٕمٚمامء، سملم ظمالومٞم٦م ُم٠ًمخ٦م وهٜم٤م

 قمٜمد اعمٕمرووم٦م اًمٜمقاىمض ظمالف قمغم ًمٚمقوقء ٟم٤مىمض ُمٜمف ظمرج يّمكم وهق ُمثالً 

 سمٓمؾ اًمدم ظمرج ووقؤه، سمٓمؾ هذا اًمقوقء، يٜم٘مض اًمرقم٤مف أن ي٘مقل ومٛمـ اًمٕمٚمامء،

 .سمف ي٘مقل ُمـ ووقؤه،

ش  رحي٤مً  جيد أو صقشم٤مً  يًٛمع طمتك يٜمٍمف ومال: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام اًمٜمقاىمض أُم٤م

 يٌٜمل ومٝمؾ وشمقو٠م، ذه٥م صمؿ اعمّمكم ُمـ ظمرج ٟم٤مىمض وم٠ميُّ  قمٚمٞمٝم٤م، ُُمَتَٗمؼ ٟمقاىمض ومٝمذه

 هذه اٟمت٘مْم٧م صمؿ ـمٝم٤مرة قمغم صاله٤م اًمتل اح٤موٞم٦م اًمّمالة يٕمتؼم: أي صالشمف، قمغم

 اًمّمالة هذه شمٌ٘مك أم اًم٤ًمسم٘م٦م اًمّمالة ٟم٘مْم٧م هؾ اعمٜمت٘مْم٦م اًمٓمٝم٤مرة هذه اًمٓمٝم٤مرة،

 :ًمٚمٕمٚمامء ىمقٓن ومٝمٜم٤م صحٞمح٦م؟

 وم٤مٟمت٘مض ُمثالً  ريمٕم٦م صغم صغم، ُم٤م أي ُم٣م، ُم٤م قمغم يٌٜمل: ي٘مقل ُمـ ُمٜمٝمؿ

 صاله٤م دام ُم٤م صاله٤م اًمتل اًمريمٕم٦م أي يٌٜمل ومٛمٕمٜمك اًمٜمقاىمض، ُمـ سمٜم٤مىمض ووقؤه

 اًمّمٌح يّمكم يم٤من ًمق: أي يٌٜمل، ووقءه ضَمَدد وم٢مذا صحٞمح٦م، ريمٕم٦م ومٝمل ـمٝم٤مرة قمغم

 .واطمدة سمريمٕم٦م ي٠ميت وإٟمام سمريمٕمتلم ي٠ميت ٓ

 ومٝمق هل٤م، ىمٞمٛم٦م ٓ اًمريمٕم٦م شمٚمؽ أن ذًمؽ ومٛمٕمٜمك اًمّمالة يًت٠منػ أنف ي٘مقل ُمـ أُم٤م

 .ضمديد ُمـ اًمّمالة يٌتدئ

ح اًمتل اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ُمـ سمٙمرة أيب طمدي٨م ٌْٓمؾ ُم٤م ًمف قَمَرض ُمـ أن شُمرضم   ُي

 اًمٜمًٞم٤من، هق إقمذار وُمـ ُمٕمذورًا، يم٤من أنف دام ُم٤م صغم، ُم٤م قمغم يٌٜمل أنف صالشمف

 وهق اًمّمالة ذم دظمؾ طمٞم٨م سمٙمرة6 أيب ىمّم٦م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل وىمع ُم٤م وهذا

 وهذه. اًمّمالة وم٤مسمتدأ: ىم٤مل ُم٤م ومّمغم ُم٤مءً  ي٘مٓمر ورأؾمف وضم٤مء واهمتًؾ ومذه٥م ضمٜم٥م،

 .ٟم٤مطمٞم٦م

ٌَلم   أن يريد يم٤من ًمق اًمًالم قمٚمٞمف أنف: إظمرى اًمٜم٤مطمٞم٦م  احل٤مدصم٦م هذه ُمثؾ أن ُٕمتف ُي

 أن سمٞمده إؿم٤مرة هلؿ ي٘مقل أن إًمٞمٝمؿ يِمػم سم٠من طم٤مضم٦م ُمـ سمف يٙمـ مل ًمف وىمٕم٧م اًمتل

 همػم قمغم أنٜمل شمذيمرت ٕين صاليت سمٓمٚم٧م أن٤م.. سمٚم٤ًمٟمف هلؿ ي٘مقل وإٟمام ُمٙم٤مٟمٙمؿ،

 هلؿ يٍمح ٓ إؿم٤مرة إًمٞمٝمؿ يِمػم أن أُم٤م آشمٞمٙمؿ، طمتك اؾمؽمحيقا  وم٤مضمٚمًقا  ـمٝم٤مرة،
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 قمالُم٤مت ومٝمذه اًمّمالة، ذم طم٘مٞم٘م٦م وهؿ اًمّمالة، ذم يم٠مهنؿ ُيْقىِمٗمٝمؿ أن وصم٤مٟمٞم٤مً  سمٕم٤ٌمرة،

 .اًمّمالة أتؿ: أيش ومّمغم: »ىمقًمف أن شم١ميمد

 .هٜم٤م اًمٌٜم٤مء سمٙمٚمٛم٦م اعم٘مّمقد هق ُم٤م ًمؽ ووح: وم٢مذاً 

 هبؿ صغم وم٢مذا ضمٜم٤مسم٦م، قمغم يم٤من أنف ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك آظمر اؾمتٞمْم٤مطم٤مً  ُأريد :مداخؾة

 قمغم هبؿ يٌٜمل أنف ىمٚم٧م ُم٤م ومح٥ًم ريمٕم٦م، صغم اإلُم٤مم أن اعمث٤مل ؾمٌٞمؾ قمغم ريمٕم٦م

 .إومم اًمريمٕم٦م

 ومّمالشمف وم٤مؾمد، قمغم سمٜمل ُم٤م إن: شم٘مقل اًمتل اًم٘م٤مقمدة هٜم٤مك أن ٟم٘مقل أٓ: ـمٞم٥م

 .ضمٜم٤مسم٦م قمغم يم٤من أصالً  ٕنف وم٤مؾمدة6 يم٤مٟم٧م أصالً 

 وم٤مؾمدة؟ أهن٤م قمغم اًمدًمٞمؾ هق ُم٤م :الشقخ

 .اًمّمالة إمم دظمؾ قمٜمدُم٤م ضمٜم٤مسم٦م قمغم يم٤من أصالً  أنف :مداخؾة

 ٓ َرسَمٜم٤َم▬ ٟم٤مد، هذا ُمتٕمٛمد، همػم هذا ٟم٘مقل ٟمحـ ًمٙمـ أظمل، ي٤م ُمٕمٚمٞمش :الشقخ

ٞمٜم٤َم إِنْ  شُم١َماظِمْذَٟم٤م ًِ  .[642:اًمٌ٘مرة]♂ َأظْمَٓم٠ْمن٤َم َأوْ  َٟم

 صٞم٤مُمف؟ يٌٓمؾ هؾ ٟم٤مؾمٞم٤ًم؟ رُمْم٤من ذم ي٠ميمؾ ُمـ طمٙمؿ ُم٤م: مت٤مُم٤مً  يِمٌف اًم١ًمال هذا 

 .ٟم٤مؾمٞم٤مً  يم٤من ٕنف ٓ،: اجلقاب

 رُمْم٤من ذم ٟم٤مؾمٞم٤مً  ي٠ميمؾ اًمذي: ومٜم٘مقل اًمٕم٤مُمد، قمغم اًمٜم٤مد ٟم٘مٞمس أن يّمح ومٝمؾ

 رُمْم٤من؟ ذم قم٤مُمداً  ي٠ميمؾ يم٤مًمذي

 .ُمثالً  يًتقي٤من ٓ

 ًمٙمـ صحٞمح٦م، اًم٘م٤مقمدة وم٤مؾمد، ومٝمق وم٤مؾمد قمغم سمٜمل ُم٤م: ٟم٘مقل أن ٟمريد ومحٞمٜمام

 قمغم شمٌٜمل أن٧م: ٟم٘مقل ٟمحـ وم٤مؾمد، ومٝمق وم٤مؾمد قمغم سمٜمل ُم٤م: ٟمٗمًٝم٤م اًم٘م٤مقمدة ؾمٜمٓمٌؼ

 أو اًمقوقء هذا وشمذيمر ًمقوقئف ٟم٤مس وهق يّمكم اًمذي أن قمغم دًمٞمؾ ٓ ٕنف وم٤مؾمد6

 .وم٤مؾمد قمغم سمٜمك أنف قمٚمٞمٝم٤م ومٌٜمك اًمّمالة ذم وَمَتَذيَمره جلٜم٤مسمتف، ٟم٤مؾمٞم٤مً 

 .واوح. اعمدقمك ظمالف قمغم أن واًمدًمٞمؾ دًمٞمؾ إمم سمح٤مضم٦م ٟمحـ ٓ، 
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 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :مداخؾة

 .ؾم١مال... :مداخؾة

 .شمٗمْمؾ :الشقخ

 ..ٟم٤مد وهق ـمٝم٤مرة همػم قمغم شم٤مُم٦م صالة يّمكم اًمذي إن: ُمثالً  ٟم٘مقل ح٤مذا :مداخؾة

 ..قمٛمر أثر ذم هذا :الشقخ

 .سم٤مًمريمٕم٦م اقمتد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٠من احلدي٨م ٟمتٌع أنف ُمثالً  أٓ :مداخؾة

 ًم٘مٚمٜم٤م ًمٕمٛمر وىمع يمام اًم٘مّم٦م يم٤مٟم٧م ًمق اًمّمالة، سمٕمد احلدي٨م يم٤من ًمق :الشقخ

 ذًمؽ ُمـ أقمؿ ضمزئٞم٦م ذم قمٛمر أثر ـمٌ٘مٜم٤مه٤م، ضمزئٞم٦م ذم ظم٤مص احلدي٨م ًمٙمـ سم٤محلدي٨م،

 .سمٛمٙم٤مٟمف رء يمؾ وووٕمٜم٤م ومٓمٌ٘مٜم٤مه،

 اًم٘مٌٚم٦م اؾمتدسم٤مر إمم يِمػمون اعمذاه٥م ومٌٕمض سم٤مًمذات، اعم٠ًمخ٦م هذه ذم :مداخؾة

 .اًم٘مٌٚم٦م اؾمتدسمر أنف ؿمؽ ٓ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل أن سمام هٜم٤م، اًمٕمٛمؾ يمٞمػ يٕمٜمل

 أنف اإلٟم٤ًمن ممٙمـ هٜم٤م، ُمثالً  ممٙمـ يٕمٜمل هذا، ممٙمـ ؿمؽ، ٓ ٟمحـ ٟم٘مقل ُم٤م ٓ، :الشقخ

 أُمٙمـ وم٢مذا هذا، يٛمٙمـ ويتقو٠م هٜم٤م ي٘مػ ويتقو٠م ي٠ميت اًم٘مٌٚم٦م، قمـ يٜمحرف ٓ أن شمذيمر إذا

 دسمر ُمثالً  ووع ذم اعمٙم٤من ٕن سمد6 وٓ يم٤من إذا أُم٤م اًم٘مٌٚم٦م، قمـ يٜمحرف ٓ أن حيرص أن ومٕمٚمٞمف

ٟمحراف اًم٘مٌٚم٦م، قمـ ُمٜمحروم٤مً  إًمٞمٝم٤م يذه٥م أن ًمف سمد ومال اًم٘مٌٚم٦م  يمؾ مت٤مُم٤مً، يم٤محلدث اًم٘مٌٚم٦م قمـ وم٤م

٥ٌم اهمتٗمرت إذا اًمٓمٝم٤مرة هلذه ًمٙمـ ذط، واًمٓمٝم٤مرة ذط، اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل أي ُمٜمٝمام،  قمذر سًم

 .ٟمٕمؿ. يمذًمؽ إٓ يٛمٙمـ ٓ قمٜمدُم٤م هذا، احلٙمؿ سمٜمٗمس شمٚمحؼ اًم٘مٌٚم٦م اؾمتدسم٤مر ومٙمذًمؽ ذقمل،

 اعمّمٚملم يٌ٘مل هؾ ؾمجقده، أو ريمققمف ذم شمذيمر اإلُم٤مم يم٤من إذا ؿمٞمخٜم٤م :مداخؾة

 هذا هؾ إًمٞمٝمؿ، أؿم٤مر أنف اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ُمـ ومٝمٛمٜم٤م ُمـ ًمف جيقز وهؾ اهلٞمئ٦م هذه قمغم

 .ُمٕمٝمؿ يتٙمٚمؿ أن ًمف جيقز ٓ أنف يٕمٜمل

 يتٙمٚمؿ؟ أن جيقز ٓ :الشقخ

 ...ؾم٤مضمديـ يم٤مٟمقا  ُمثالً  :مداخؾة
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 يتٙمٚمؿ؟ أن ًمإلُم٤مم جيقز ٓ أنف هق أظمػماً  وم١ًماًمؽ اًمّمقرة، ومٝمٛم٧م أن٤م :الشقخ

 وم٘مط؟ إحي٤مء هلؿ يقطمل أن أو ُمٕمٝمؿ يتٙمٚمؿ أن ًمف جيقز هؾ :مداخؾة

 قمٞمٜمف قمغم ُرسمُّقا  يم٤مٟمقا  إذا َي١ُمُمٝمؿ، هق اًمذيـ اجلامقم٦م سم٤مظمتالف خيتٚمػ هذا :الشقخ

 اًمّمالة، ذم يزال ٓ ٕنف يتٙمٚمؿ6 أن ًمف جيقز ومال ُمٙم٤مٟمٙمؿ، أن إًمٞمٝمؿ أؿم٤مر إذا قمٚمٞمف ويٗمٝمٛمقن

 .أطمدهؿ ُيٜمٞم٥م أن سمدٓ  ومحٞمٜمئذٍ  اًمٞمقم، واىمع هق يمام يمذًمؽ ًمٞمًقا  اجلامقم٦م يم٤من إذا أُم٤م

 ومُٞمَ٘مّدم صحٞمح٦م، اًم٤ًمسم٘م٦م اًمّمالة.. يٕمٜمل اًم٤ًمسمؼ، احلٙمؿ قمغم يؽمشم٥م مم٤م وهذا 

 .اًمّمالة هبؿ ًمٞمتؿ أطمدهؿ

 .أظمرى إمم مج٤مقم٦م ُمـ ختتٚمػ إذاً  وم٤معم٠ًمخ٦م

 وأدرك رضمع أنف اومؽماض قمغم ُمٙم٤مٟمف هم٤مدر اإلُم٤مم، يرضمع قمٜمدُم٤م ؿمٞمخٜم٤م :مداخؾة

 ..ووٕمف يٙمقن يمٞمػ اًمّمالة، ُمـ ؿمٞمئ٤مً 

 قمغم سمٞمٙمٛمؾ وهق ومٞم٠ميت ريمٕم٦م، هبؿ وصغم اًمٗمجر، يّمكم يم٤من أنف اومؽمض :الشقخ

 وؾمجدشمٞمٝم٤م، وؾمجقده٤م سمريمققمٝم٤م أي اًمريمٕم٦م أيمٛمؾ ؾمٌؼ ومٞمام يم٤من إن اًمقوع، طم٥ًم

 .ريمٕمتلم هق ومٞمّمكم ريمٕم٦م، صغم يٙمقن ومام وإٓ ريمٕم٦م، أدرك أنف ومٞمٕمتؼم

 ..ضمديد ُمـ ُيـْحِرم يٕمٜمل :مداخؾة

ٌْٓمؾ ؿمٞمئ٤مً  يٗمٕمؾ ومل يتٙمٚمؿ مل إذا حيرم ُم٤م ٓ، ٓ، :الشقخ  ذم ومٝمق قمٛمدًا، اًمّمالة ُي

 ؾم١ماًمؽ؟ ضمقاب أظمذت أدري ُم٤م صالة،

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 ...اًمتِمٝمد ذم وهق أطمدث إذا اعمقوقع ٟمٗمس ذم :مداخؾة

 .اًمتِمٝمد إمم يٕمقد :الشقخ

 .يًٚمؿ ُم٤م :مداخؾة

 .اًمّمالة أريم٤من ُمـ ريمـ هق سم٤مًمًالم اخلروج ٕن يًٚمؿ6 ٓ :الشقخ
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 .إومم اًمتًٚمٞمٛم٦م سمٕمد وًمق :مداخؾة

 .إُمر اٟمتٝمك :الشقخ

 (  11: 61: 13/ 266/ واًمٜمقر اهلدى) 

 (  11: 13: 11/ 266/ واًمٜمقر اهلدى) 

ر ذلؽ بعد ثؿ صالتف، الرجؾ أكؿؾ إذا     وضقء بغر أكف َتَذكَّ

 ُيٕمٞمد هؾ ووقء، سمٖمػم أنف شمذيمر ذًمؽ سمٕمد صمؿ صالشمف، اًمرضمؾ أيمٛمؾ إذا :السائؾ

 ُيٕمٞمده٤م؟ ٓ أم اًمّمالة

 .يٕمٞمد :الشقخ

 (  11: 10: 02/ 064/واًمٜمقر اهلدى) 

 تمجؾ ففؾ التالقة الصالة دم شقحرض أكف وعؾؿ اداء فؼد إذا

 الثاكقة مع وجتؿع الصالة

 اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمّمالة قمٜمد ؾمٞمحي اح٤مء أن وقُمٚمؿ اح٤مء وُمِ٘مد إذا: احلي ذم :السائؾ

 يٕمٜمل اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمالة حتي واًمٕمٍم شمّمٚمٞمف ُم٤م اًمٔمٝمر: ُمثالً  أؾمت٤مذٟم٤م ُمث٤مل قمغم يٕمٜمل

 أن أنف أؾم٤مس قمغم أؤضمٚمٝم٤م أم وىمتٝم٤م، ذم اًمٔمٝمر أصكم طمتك أتٞمٛمؿ يًػم، واح٤مء حتي

  شم٠مظمػم؟ مجع ٟمٕمٛمؾ أن ًمٜم٤م سمٞمجقز

 . سم٤مًمتٞمٛمؿ وىمتٝم٤م ذم اًمّمالة يّمكم ًمٚمت٠مظمػم، داقمل ذم ُم٤م ٓ، :الشقخ

 . ظمػماً  اهلل ضمزاك :السائؾ

 . وإي٤مك :الشقخ

 .( 3.: 6: 11/   5/واًمٜمقر اهلدى) 
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 األخبثني أحد يدافع وهق صذ مـ

 ٓ وإٓ رأؾم٤ًم، شمً٘مط صالشمف، إظمٌثلم أطمد يّم٤مرع وهق صغم إٟم٤ًمن :السمال

 أبدا؟ شم٘مٌؾ

 .ٟم٤مىمّم٦م ًمٙمٜمٝم٤م صحٞمح٦م صالشمف ٓ،، يٕمٜمل حمِمقر وهق صغم :الشقخ

 يداومٕمف وهق وٓ ـمٕم٤مم سمحية صالة ٓ: »ي٘مقل يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف وم٤مًمرؾمقل

 ش.إظمٌث٤من

 .سمٜمٗمًف يٜمِمٖمؾ وُم٤م رسمف، ًمٕم٤ٌمدة سم٘مٚمٌف اعمًٚمؿ يتٗمَرغ أن هق احلدي٨م ُمـ واعم٘مّمقد 

 ذًمؽ ؿم٤مسمف، وُم٤م اًمٓمٝم٤مرة و اًمّمالة أريم٤من يمؾ قمغم  وحمتٗمظ هٙمذا صغم ًمق ًمٙمـ 

 .صحٞمح٦م ومّمالشمف

 وُم٤م اًمّمالة ًمٞمَُّمٚمـ ل اًمرضمؾ إن» اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام ًمف، يٜمٙمت٥م ؿمق شُمرى ي٤م ًمٙمـ 

ه٤م إٓ ُمٜمٝم٤م ًمف ُيْٙمت٥َم ُٕمٝم٤م قُمنْمُ ًْ ٝم٤م ؾُمْدؾُمٝم٤م ؾُمٌُْٕمٝم٤م صُمْٛمٜمُٝم٤م شُم ًُ  .سم٤مًمٙمثػم هذاش ٟمِّْمُٗمٝم٤م مُخْ

 .ممٙمـ ىمدر أيمؼم اًمّمالة ُمـ ًمف ُيْٙمَت٥م أن إذاً  اإلٟم٤ًمن ومٚمٞمحرص 

 :.. (11: 11/   16/   واًمٜمقر اهلدى) 

 األخبثان مدافعة وعـد الطعام بحرضة الصالة

 سمحية صالة ٓ: »سمحدي٨م ٟمٌتدئٝم٤م ًمٙمـ ؾم١مال، ُمـ أيمثر قمٜمده اًمقاىمع :مداخؾة

 صالة ٓ أم.. صالة ٓ ُمٓمٚم٘م٤مً  أهلش صالة ٓ: »اعم٘مّمقد ُم٤مش إظمٌث٤من داومٕمف أو ـمٕم٤مم

 ظمػماً؟ اهلل ضمزايمؿ أومتقٟم٤م شم٤مُم٦م،

 :اصمٜم٤من ىمقٓن ًمٚمٕمٚمامء اعم٠ًمخ٦م ذم :الشقخ

 ـمٕم٤مم، سمحية اعمًٚمؿ صغم إذا: أي يم٤مُمٚم٦م، صالة ٓ: سمٛمٕمٜمك أهن٤م: أطمدمه٤م

: ُمٕمٜمك هذا ُوِوَٕم٧م ُم٤مئدة هٜم٤م أن: أي اًمٔم٤مهر، اعمٕمٜمك ًمٞمس: ـمٕم٤مم سمحية واعم٘مّمقد
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 ُمع ارشمقى، طمتك وذب ؿمٌع طمتك أيمؾ ىمد ىمٌؾ ُمـ يم٤من هق ًمٙمـ ـمٕم٤مم، سمحية

 صالة ٓ: »اعم٘مّمقد وإٟمام ٓ،: اجلقاب اعم٘مّمقد؟ هق هذا هؾ اًمٓمٕم٤مم، ُوِوعَ  ذًمؽ

 .صغم ومٝمق ذًمؽ وُمع إًمٞمف، حمت٤مج ًمف شم٤مئؼ وهق: أيش ـمٕم٤مم سمحية

 اًمتقوٞمح، هذا سمٕمد -آٟمٗم٤مً – ىمٚم٧م يمام ٓ؟ أم صحٞمح٦م هل هؾ اًمّمالة ومٝمذه 

 اًمّمالة، يمامل ٟمٗمل اعم٘مّمقد أن اًمٕمٚمامء، أيمثر قمٚمٞمف اًمذي وهق إول اًم٘مقل: أىمقل

 .يم٤مُمٚم٦مً  صالة ٓ: أيش صالة ٓ» صحتٝم٤م، ٟمٗمل اعم٘مّمقد وًمٞمس

 اًمٓمٕم٤مم إمم شم٤مئؼ وهق صغم ُمـ: أي فم٤مهره، قمغم احلدي٨م أن: اًمث٤مين واًم٘مقل

 مت٤مم.. وهق يمذًمؽ سم٤مـمٚم٦م، صالشمف ومٝمذا سمف، ُمِمٖمقل وىمٚمٌف ومّمغم إًمٞمف، وسمح٤مضم٦م

ءً  واطمد اعمٕمٜمكش إظمٌث٤من يداومٕمف وهق: »احلدي٨م  اًمٗم٘مرة ذم أو إومم اًمٗم٘مرة ذم ؾمقا

 سم٠منف ىم٤مل وُمـ إظمرى، ذم ومٙمذًمؽش يم٤مُمٚم٦م صالة ٓ: »إومم ذم ىم٤مل ومٛمـ إظمرى،

 ومّمالشمف طم٤مىمـ وهق صغم  ومٞمٛمـ أجْم٤مً  ومٞم٘مقل سم٤مـمٚم٦م، صالشمف إن: أيش ُمٓمٚم٘م٤مً  صالة ٓ»

 .سم٤مـمٚم٦م صالة إهن٤م اًمث٤مين اًم٘مقل قمغم أجْم٤مً 

 قمٚمٞمف ىمقًمف يت٠موًمقا  أن: أي إول، اًم٘مقل قمغم اًم٘م٤مئٚملم اجلٛمٝمقر محؾ اًمذي

 ُمٜمٝم٤م حييين أُمقر، ذًمؽ قمغم محٚمٝمؿ اًمذيش.. يم٤مُمٚم٦م صالة ٓ» سمـش صالة ٓ: »اًمًالم

 اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم اعمروي٦م اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ذيمر ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن

 ىمد أنف ُيقمهف ؿمٕمرة، ُدسُمره ُمـ وؾَمَح٥م اًمِمٞمٓم٤من ضم٤مء يّمكم ىم٤مم إذا اعمّمكم أن وُمًٚمؿ،

ٌْٓمِؾ رء ُمٜمف ظمرج  ومال: »اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل اًمّمالة، ُي

 ش.رحي٤مً  جيد أو صقشم٤مً  يًٛمع طمتك يٜمٍمف

 ؾمٛمع وٓ رحي٤مً  جيد مل وًمٙمٜمف سم٤مـمٜمف ذم ىمرىمرة ُمـ سمٌمء اإلٟم٤ًمن يِمٕمر ىمد: وم٢مذاً 

 .صالشمف ُمـ يٜمٍمف ٓ ومحٞمٜمئذٍ  صقشم٤ًم،

وه٤م ومٝمذه  : يٕمٜمل إٟمامش صالة ٓ: »إول ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف أن قمغم ىمريٜم٦م اقْمَتؼِمُ

 .اًم١ًمال هذا قمـ اجلقاب ُمـ حييين اًمذي هذا يم٤مُمٚم٦ًم، صالة ٓ

 (13: 16: 16/ 316/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 األخبثني مدافعة حد

 ُيـِخؾ اًمذي آطمت٘م٤من هق ُم٤م سم٤مٕريم٤من، خيؾ آطمت٘م٤من اًمّمالة ذم :مداخؾة

 حمت٘مـ؟ صالشمف ذم دظمؾ اإلٟم٤ًمن ًمق سم٤مٕريم٤من،

 اعمحّمقر؟ يٕمٜمل اإلٟم٤ًمن آطمت٘م٤من هق ُم٤م :الشقخ

 .آه :مداخؾة

 ُم٤م مم٤م ومٝمذا يتٖمقط، أن أو يتٌقل أن يريد سم٠منف يِمٕمر إُم٤م سمٌٓمٜمف، حمّمقر :الشقخ

ش إظمٌث٤من يداومٕمف وهق أطمديمؿ ُيَّمٚم لم ٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف احلدي٨م، ومٞمف ضم٤مء

 .واًمٖم٤مئط اًمٌقل: يٕمٜمل

 (  11: 11: 65/ 110/ واًمٜمقر اهلدى) 

ؾ قد يؽـ مل أكف تذكر ثؿ الصالة دم رشع رجؾ  رجؾف غسَّ

 أهمًؾ مل أين زم شم٠ميمد اًمّمالة أثٜم٤مء وذم أصكم يمٜم٧م إذا: ي٘مقل اًم١ًمال :مداخؾة

 ذه٧ٌم وإذا شمًٚمٞمؿ؟ همػم ُمـ أظمرج أم أؾمٚمؿ هؾ اًمّمالة، ذم أتٍمف ومٙمٞمػ رضمكم،

 هؾ اًمّمالة إمم قمدت وإذا يمٚمف، اًمقوقء أقمٞمد أم وم٘مط رضمكم أهمًؾ هؾ اًمقوقء إمم

 صقشمف ؾمٛمع إذا ًمٚمريح، سم٤مًمٜم٦ًٌم ويمذًمؽ وىمٗم٧م، طمٞم٨م ُمـ أيمٛمؾ أم أوهل٤م، ُمـ أصكم

 اإليمامل؟ أو وآؾمتئٜم٤مف آٟمٍماف طمٞم٨م ُمـ احلٙمؿ ومام اًمّمالة أثٜم٤مء رحيف وضمد أو

 وجيدد اعمٞمْم٠مة ي٠ميت أن وأُمٙمٜمف يّمكم وهق اًم٘مدم همًؾ ًمٕمدم شمٜمٌف إذا :الشقخ

 ..صالشمف ُمـ ُم٣م ُم٤م قمغم ويٌٜمل ومٞمٕمقد اًمقوقء

 سمتًٚمٞمؿ؟ أو شمًٚمٞمؿ همػم ُمـ اًمّمالة ُمـ خيرج :مداخؾة

 ضم٤مء وىمد اعمّمكم، طمٙمؿ ذم هق يزال ُم٤م اًمّمالة ٕن شمًٚمٞمؿ6 همػم ُمـ ٓ :الشقخ

 طمجرشمف ُمـ يقًُم٤م ظمرج ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اًمث٘مٗمل سمٙمرة أيب طمدي٨م ُمـ داود أيب ؾمٜمـ ذم
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 ي٘مٓمر ورأؾمف ورضمع سمٞمتف دظمؾ صمؿ ُمٙم٤مٟمٙمؿ، أن إًمٞمٝمؿ أؿم٤مر ًمٚمّمالة يمؼم وح٤م ًمٚمحجر

 .ىمٚمٜم٤م ُم٤م ىمٚمٜم٤م هٜم٤م ومٛمـ اًمّمالة، هبؿ أتؿ: أي هبؿ، ومّمغم ُم٤مءً 

 (11:32:33/أ11: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 الصالة أثـاء دم وضقؤه اكتؼض مـ

 ًمف جيقز اًمّمالة، ذم ووقؤه اٟمت٘مض عمـ جيقز أنف ؾمٛمٕمٜم٤م: اإلظمقة أطمد ي٘مقل :مداخؾة

َٓ  سمنمط وم٤مشمف، ُم٤م وُيْٙمِٛمؾ ويتقو٠م يذه٥م أن  صحٞمح؟ هذا ومٝمؾ أطمد6 ُمع يتٙمٚمؿ أ

 ٓ مجٝمقريمؿ أن وأفمـ ذًمؽ، قمٜمد ٟم٘مػ ٓ ًمٙمٜمٜم٤م ىمقٓن اعم٠ًمخ٦م ذم: أىمقل :الشقخ

 .ٟمٗمز قمـ ؾم٠منٗمٞمف أو ٟمٗمز قمـ ٟمٗمٞمتف اًمذي اجلقاب هذا قمغم شمٜمٌٜمل اًمتل اًمٜمٙمت٦م يٕمرف

 إٓ ومٞمٝم٤م ُيَتَّمّقر ٓ اعم٠ًمخ٦م يم٤مٟم٧م إذا ٕنف اجلٝم٤مل، يمالم هذا ىمقٓن، اعم٠ًمخ٦م ذم

 اًمذي اعمٗمتل يمذاك اجلٝمؾ، قمغم دًمٞمؾ هذا ىمقًملم ومٞمٝم٤م سم٠من ومٞمٝم٤م وم٤مإلضم٤مسم٦م واطمد، ىمقل

 .همٞم٤مسمف ذم قمٜمف سمديالً  اعمٗمتل ٟمّمٌف

 ٓ أنف يٕمٚمؿ وأبقه أب٤مه، قمٜمف وم٠من٤مب ؾمٗمر، ًمف قمرض ىمديامً  اعمٗمتلم أطمد سم٠من زقمٛمقا  

 أن٤م قمٚمٞمؽ، ُم٤م: ىم٤مل هذا؟ يمٞمػ اسمٜمل ي٤م: ًمف وم٘م٤مل اإلومت٤مء، جمٚمس ذم ًمٞمجٚمس يّمٚمح

ٚم ؽ طمتك وىم٤مقمدة ٟمٔم٤مم أقمٓمٞمؽ ًَ  هق؟ ُم٤م: ىم٤مل. إًمٞمؽ أقمقد سمٞمٜمام طم٤مًمؽ شُم

 زُمرة ذم طم٤مًمؽ حتنم ٓ وم٠من٧م ُم٠ًمخ٦م أي   قمـ ي٠ًمخؽ ؾم٤مئؾ ضم٤مءك يمٚمام: ىم٤مل 

 هذا ىم٤مل يمام اًمِمٞمخ ي٠ًمل ؾم٤مئؾ ضم٤مءك يمٚمام ىمقٓن، اعم٠ًمخ٦م ذم ىمؾ وإٟمام اًمٕمٚمامء،

 ويتقو٠م يذه٥م أو صالشمف سَمُٓمَٚم٧م ومٝمؾ اًمّمالة، ذم ووقؤه اٟمت٘مض رضمؾ: اًم٤ًمئؾ

 .إُمر واٟمتٝمك ىمقٓن اعم٠ًمخ٦م ذم: اجلقاب قمٚمٞمٝم٤م؟ ويٌٜمل

 . ىمقٓن اعم٠ًمخ٦م ذم قمّمٛمتل؟ ذم شمزال ُم٤م أو ـَمَٚم٘م٧م ويمذا، يمذا ىمٚم٧م زوضمتل ـمٚم٘م٧م أن٤م

 ذم سم٤مـمؾ؟ أو صحٞمح أنٙم٤مطُمٝم٤م وًمٞمٝم٤م، إذن سمٖمػم سمٜمٗمًٝم٤م ٟمٗمًٝم٤م زوضم٧م سمٜمتل

 .وهٙمذا ىمقٓن، اعم٠ًمخ٦م



 153 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٓمٝم٤مرة ًمٚمّمالة 

 قمٚمٞمف يتقاومدون اًمٜم٤مس وسمدأ هق، وضمٚمس واٟمٓمٚمؼ ظمػماً، اهلل ضمزاك: ٕبٞمف ىم٤مل 

 .اجلقاب هذا قمـ حيٞمد ٓ اًمقيمٞمؾ واعمٗمتل يم٤مًمٕم٤مدة،

 اعم٠ًمخ٦م ذم ُم٠ًمخ٦م يمؾ ُمٕمٜمك أجش ضم٤مهؾ، اًمرضمؾ هذا أن إذيمٞم٤مء أطمد اٟمتٌف طمتك 

 .ىمقٓن

 يدري ٓ وهق ًمف ىم٤مل ؿمؽ؟ اهلل أذم: ًمف ىمؾ اؾم٠مخف،: ىم٤مل أطمدهؿ ذهـ ذم وَمَدّس  

 . ىمقٓن اعم٠ًمخ٦م ذم: ىم٤مل ؿمؽ؟ اهلل أذم اًمِمٞمخ، ؾمٞمدي ي٤م: ًمف ىم٤مل اعمدومقع

وم٦م، شمٙمقن ىمد ٟمٙمت٦م، هذه احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ  ُمـ وواىمٕم٤مً  ُُم١ْمًمِـاًم، واىمٕم٤مً  شُمـَٛمث ؾ ًمٙمٜمٝم٤م ظمرا

ّٛمقن اًمذيـ وهؿ وم٘مف، وأهؾ قمٚمؿ أهؾ سم٠مهنؿ اًمٜم٤مس مج٤مهػم ئمـ ٟم٤مس ًَ  أهؾ سمتٕمريػ ُي

رون طمٞم٨م سم٤مًمديم٤مشمرة، اًمزُم٤من  شمدريًٝمؿ ذم اًمٗمٚمًٗم٦م ُمـ سمٌمء إىمقال هذه ُمثؾ ُيَ٘مر 

 ىمري٥م قمام أهنؿ ومٞمٝمؿ يٗمؽمض اًمذيـ اًمنميٕم٦م يمٚمٞم٦م ذم اجل٤مُمٕم٦م، ذم اًمٓمالب قمغم

 وهذا يمذا، اًمٗمالين واًمٕم٤ممل يمذا ىم٤مل اًمٗمالين اًمٕم٤ممل: ي٘مقًمقن طمٞم٨م ديم٤مشمرة، ؾمٞمتخرضمقن

 . ـمٞم٥م واٟمتٝمك، سمٙمذا حيت٩م وهذا سمٙمذا، حيت٩م

 ذم: ؾمٛمٕمتؿ يمام إُمر ديمتقر؟ ي٤م أؾمت٤مذ، ي٤م اًمِمٞمخ، ؾمٞمدي ي٤م اًمّمقاب هق ُم٤م

 . اعم٤ًمئؾ سمٕمض ذم اًمقاىمع هق يمام أىمقال صمالصم٦م يٙمقن ورسمام ىمقٓن، اعم٠ًمخ٦م

: أي إرضمح، هق اًمٌٜم٤مء أن: سم٤مًمذات اعم٠ًمخ٦م هذه ظمّمقص ذم ًَمَدي شَمَرضَمح اًمذي

د أن ومٕمٚمٞمف ووقؤه، اٟمت٘مض صمؿ أيمثر، أو ريمٕم٦م صالشمف ُمـ صغم ُمـ  وأن ووقءه ُيـَجد 

 .يًت٠منٗمٝم٤م وٓ صالشمف قمغم يٌٜمل

 طُمَجتل وإٟمام وٕمٗم٤ًم، ومٞمف ٕن اعمقوقع6 ذم سيح طمدي٨م ذًمؽ ذم طمجتل ًمٞمس 

 أيب قمـ اًمّمحٞمح سم٤مًمًٜمدش أمحد اإلُم٤مم ُمًٜمد»وش داود أيب ؾمٜمـ» ذم ضم٤مء ُم٤م ذًمؽ ذم

 ُمٙم٤مٟمٙمؿ، أن إًمٞمٝمؿ أؿم٤مر صمؿ اًمٗمجر، ًمّمالة يقُم٤مً  يَمؼَم  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: »اًمث٘مٗمل سمٙمرة

. اًمث٘مٗمل سمٙمرة أبق ي٘مقل هٙمذاش هبؿ ومّمغم ُم٤مءً  ي٘مٓمر ورأؾمف ضم٤مء صمؿ سمٞمتف، إمم وذه٥م

 . ىم٤مل هٙمذاش ومّمغم صمؿ أؿم٤مر صمؿ يَمؼَم : »ىم٤مل: أوًٓ 



 156   اًمٓمٝم٤مرة ًمٚمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

ح وإٓ اًمّمالة، يًت٠منػ ومل ُم٣م، ُم٤م قمغم سمٜمك: أي وَمَّمَٚمـك وُمٕمٜمك  ًَمٍَمَ

 وًمٙمـ وصغم، هبؿ وَمَٙمؼَم : اًمث٤مٟمٞم٦م اعمرة ذم ًم٘م٤مل يَمؼَم، سم٠منف إول ذم ىم٤مل أن سمٕمد وسمخ٤مص٦م

 .يٙمـ مل ذًمؽ ُمـ ؿمٞمئ٤مً 

 إذا وم٘مط ًمٞمس اعمًٚمؿ أن قمغم اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمـ قمٛمكم ٟمص هذا: وم٢مذاً  

ده٤م ُم٤م ُمٜمف وىمع صمؿ اًمّمالة ذم ُمتٓمٝمراً  دظمؾ ًِ  وهق ومٞمٝم٤م دظمؾ وًمق سمؾ يٌٜمل، أنف ُيْٗم

 ومٛمـ ذًمؽ، قمغم سمٜمك اًمرؾمقل ٕن صحٞمح٤ًم6 اقمُتؼِم  اًمّمالة ُمـ وم٤مشمف ومام ًمٚمٓمٝم٤مرة، ٟم٤مد

. سمٓمٝم٤مرة قمٚمٞمف سمٜمل ىمد يم٤من ُم٤م قمغم اًمٓمٝم٤مرة هل٤م ضَمَدد اًمتل صالشمف سم٘مٞم٦م يٌٜمل أن أومم سم٤مب

 .اًم٤ًمسمؼ اًم١ًمال ضمقاب هذا

 إمم يذه٥م اًمذي ومٝمذا اًم٘مٌٚم٦م، اؾمت٘م٤ٌمل: اًمّمالة ذوط ُمـ اعمٕمٚمقم ُمـ :مداخؾة

 اًم٘مٌٚم٦م؟ قمـ يٜمحرف ٓ أ اًمقوقء

 .يٜمحرف ومال ُمْمٓمر همػم يم٤من وإذا يٜمحرف، ُمْمٓمراً  يم٤من إذا :الشقخ

 ! ُم٘مٌقًم٦م؟ صالشمف وشمٙمقن.. :مداخؾة

 ًمٚم٘مٌٚم٦م؟ ُمًت٘مٌؾ همػم اعمّمكم يّمٚمٞمٝم٤م صالة ُمٕمل شمتّمقر أّٓ  ٓ، يمٞمػ :الشقخ

 .قمٛمد همػم قمـ يم٤من إذا :مداخؾة

 .سمغم ىمؾ :الشقخ

 .اًم٘مٌٚم٦م قمـ يٜمحرف أن جيقز ٓ قمٚمؿ، قمـ :مداخؾة

 رضمالً  أظمل ي٤م شَمَّمَقر ٓ؟ يمٞمػ أجْم٤ًم، قمٚمؿ وقمـ أجْم٤ًم، قمٚمؿ وقمـ ٓ، :الشقخ

 .شمِمؽمط ومٝمؾ قمدواً  ي٘م٤مشمؾ

 .اًمٔمروف هذه ًمٙمـ :مداخؾة

 سمجقاب أضم٧ٌم ح٤م اًمٖمػم، هذا اؾمتحيت ُم٤م أن٧م ًمٙمـ...أقمرف أن٤م أظمل ي٤م :الشقخ

 .هٜم٤م ُمـ وي٘م٤مشمؾ هٜم٤م، ُمـ اًم٘مٌٚم٦م أن يٕمرف قم٤مُمداً : أىمقل أن٤م قم٤مُمداً،: ىمقًمؽ وهق ىم٤مس،
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 واضم٥م، أُمر هق سم٤مًمٕمٛمقُم٤مت واًمتٛمًؽ سم٤مًمٕمٛمقُم٤مت، شمتٛمًؽ أن أن٧م: اعمٝمؿ 

 مل ختّمٞمص دظمٚمف إذا اًمٕم٤مم اًمٜمص ٕن ذًمؽ وم٘مٝم٤ًم6 اعمْمٓمرد سم٤مُٕمر ذًمؽ ًمٞمس وًمٙمـ

 اًمٕم٤مم اًمٜمص شمٕمٓمٞمؾ جيقز ٓ أنف يمام اًمٕم٤مم، اًمٜمص أضمؾ ُمـ اخل٤مص اًمٜمص شمٕمٓمٞمؾ جيز

 .آٟمٗم٤مً  احلدي٨م ًمؽ ذيمرت [وىمد] ظم٤مص ٟمص سمدون

 .وشمقو٠م اًم٘مٌٚم٦م إمم اٟمحرف أنف ذم واوح، همػم احلدي٨م وًمٙمـ :مداخؾة

: شم٘مقل أن إظمػم، اًم١ًمال هذا شم٠ًمل أن سمؽ إومم يم٤من أن٧م: إذاً  :الشقخ

 .واوح همػم احلدي٨م

 .شمٗمْمؾ :مداخؾة

 اًمرؾمقل سمٞمقت وشَمَّمَقر اًمٜمٌقي، اعمًجد ُمٕمل أن٧م شَمَّمّقر أن :الشقخ

، أجـ إمم وأزواضمف  اًمنمق؟ ذم أم اًم٘مٌٚم٦م ذم يم٤مٟمقا

 وسمخ٤مص٦م اًم٘مٌٚم٦م، قمـ اٟمحرف اًم٘مٌٚم٦م؟ قمـ اٟمحرف اًمرؾمقل: إذاً  ـمٞم٥م، :الشقخ

 ضمداً  َوّٞم٘م٦م فمروف ذم إٓ ٟمتّمقر أن يٛمٙمـ ٓ هذا يٕمٜمل أظمل، ي٤م يٖمتًؾ ُيريد ح٤م

 . آؾمت٘م٤ٌمل قمـ يٜمحرف أٓ وهق هذا، إُمر حت٘مٞمؼ ُمـ يتٛمٙمـ ُمـ ىَمَؾ  ضمدًا،

 ( 11: 16: 64/ 111/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 11: 00: 16/ 111/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 الصالة دم الـِّقَّة

 :64 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل  

 يمٗمرض سم٘مٚمٌف، وشمٕمٞمٞمٜمٝم٤م إًمٞمٝم٤م ىم٤مم اًمتل اًمّمالة يٜمقي أن ُمـ ًمٚمٛمّمكم سمد وٓ

 ومٌدقم٦م سمٚم٤ًمٟمف هب٤م اًمتٚمٗمظ وأُم٤م ريمـ، أو ذط وهق ُمثال، ؾمٜمتٝمام أو اًمٕمٍم، أو اًمٔمٝمر

 .إئٛم٦م ُمـ اعم٘مٚمديـ ُمتٌققمل ُمـ أطمد هب٤م ي٘مؾ ومل ًمٚمًٜم٦م، خم٤مًمٗم٦م

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل
 ش.ٟمقى ُم٤م اُمرئ ًمٙمؾ وإٟمام سم٤مًمذ٤مت، إقمامل إٟمام: »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من
 ومُٞمحِي . اًم٘مّمد هل: واًمٜمٞم٦مش: »3/660ش »اًمٓم٤مًمٌلم روو٦م» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل

 واًمٗمروٞم٦م يم٤مًمٔمُّٝمري٦م صٗم٤مهت٤م6 ُمـ ًمف اًمتٕمرض جي٥م وُم٤م اًمّمالة، ذات ذهٜمف ذم اعمّمكم

 .شاًمتٙمٌػم ٕول ُم٘م٤مرٟم٤مً  ىمّمداً  اًمٕمٚمقم هذه ي٘مّمد صمؿ وهمػمه٤م،
 ([3/330) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 الصالة شــ مـ بالـقة التؾػظ أن قال مـ عذ اإلكؽار

 (626/ 3) اًمٔمٛمآن ُمقارد صحٞمح اٟمٔمر

 العؽس أو فريضة إىل كافؾة مـ الصالة، دم الـقة تغقر

 اًمٕمٙمس أو ومريْم٦م إمم راشم٦ٌم أو ٟم٤مومٚم٦م ُمـ اًمّمالة، ذم اًمٜمٞم٦م شمٖمٞمػم طمٙمؿ: السمال

 أو ٟم٤مومٚم٦م إمم ٟمَِٞمتف ُيَٖمػم   ومٝمؾ اًمٔمٝمر، صغم ىمد أنف شمذيمر صمؿ اًمٔمٝمر، ومريْم٦م ذم دظمؾ يمٛمـ

 راشم٦ٌم؟
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 ي٘مقًمقن يمام ؾمت٘مع ٕهن٤م اًمٜمٞم٦م، ُيَٖمػم   أنف اًمّمقرة هذه ذم طم٤مضم٦م ذم ُم٤م :الشقخ

 ومٝمق ٟمِٞم تف، ذم ؾمٝم٤م وىمد ؾمٞمام ٓ ُمرشملم، يقم ذم ومرض ٓ ٕنف ٟم٤مومٚم٦م، اشمقُم٤مشمٞمٙمٞم٤مً : اًمٞمقم

 .ُمٖمتٗمرة ومٝمل ظمٓم٠م، واًمٜمٞم٦م وضمؾ، قمز هلل وقم٤ٌمدة ـم٤مقم٦م

 (  11: 11: 61/ 655/ واًمٜمقر اهلدى)  



 

 الصالة يف التكبري
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 وركـقتف التؽبر

 :65 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 

 اًمّمالة ُمٗمت٤مح: »ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف ريمـ، وهقش أيمؼم اهلل: »سم٘مقًمف اًمّمالة يًتٗمتح صمؿ

 .شاًمتًٚمٞمؿ وحتٚمٞمٚمٝم٤م اًمتٙمٌػم، وحتريٛمٝم٤م اًمٓمٝمقر،
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 ،شصالشمف اعمزء» سمذًمؽ وأُمرش. أيمؼم اهلل: »سم٘مقًمف اًمّمالة  يًتٗمتح ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من صمؿ 

 ُمقاوٕمف، اًمقوقء ومٞمْمع يتقو٠م، طمتك اًمٜم٤مس ُمـ ٕطمد صالة شمتؿ ٓ إٟمف: »ًمف وىم٤مل

 اًمتٙمٌػم، وحتريٛمٝم٤م اًمٓمُّٝمقر، اًمّمالة ُِمٗمت٤مح: »ي٘مقل ويم٤منش. أيمؼم اهلل: ي٘مقل صمؿ

 .؟شاًمتًٚمٞمؿ وحتٚمٞمٚمٝم٤م
 اًمتٙمٌػم، ىمٌؾ سمٌمء يتٙمٚمؿ يٙمـ مل ملسو هيلع هللا ىلص أنف إمم إؿم٤مرة ومٞمف:  اًمّمالة يًتٗمتح: ىمقًمف

... اًم٘مٌٚم٦م ُمًت٘مٌؾ ريمٕم٤مت يمذا شمٕم٤ممم هلل أصكمَ  أن ٟمقي٧م: يم٘مقهلؿ سم٤مًمٜمٞم٦م، اًمتٚمٗمظ ُمثؾ

 اًمًٜم٦م ذم هل٤م أصؾ ٓ سمدقم٦م6 ذًمؽ ويمؾ! اًمٜم٤مس أيمثر سملم ُمٕمروف هق ُم٤م آظمر إمم

 ُمـ أطمد اؾمتحًٜمف وٓ اًمّمح٤مسم٦م، ُمـ أطمد قمـ ذًمؽ ُيٜم٘مؾ ومل اًمٕمٚمامء، سم٤مشمٗم٤مق

 ذم ىمقًمف اًمِم٤مومٕمل أصح٤مب سمٕمض قمـ وإٟمام اعمجتٝمدون، إرسمٕم٦م إئٛم٦م وٓ اًمت٤مسمٕملم،

 ٓ اًمتل يم٤مًمّمالة وًمٞمس سمٚم٤ًمٟمف، يذيمره أن سم٘مٚمٌف وٟمقى أطمرم إذا يٚمزُمف وٓ: »احل٩م

 ش.سم٤مًمٜمٓمؼ إٓ شمّمح

 ُمـ: يٕمٜمل - اجلٛمٝمقر ىم٤ملش: »6/621ش »اًمقضمٞمز ذح» ذم اًمراومٕمل ىم٤مل 

 اًمتٙمٌػم6 اعمراد وإٟمام سم٤مًمٜمٞم٦م، اًمتٚمٗمظ اقمت٤ٌمر قمٜمف اهلل ريض اًمِم٤مومٕمل ُيِرد مل: - اًمِم٤مومٕمٞم٦م

 .ـهاش. ًمٗمظ همػم ُمـ حمرُم٤مً  يّمػم احل٩م وذم شمٜمٕم٘مد، سمف اًمّمالة وم٢من
 .ش633 - 1/632ش »اعمجٛمقع» ذم وٟمحقه

 سم٤مًم٘مٚم٥م، يٜمقي: ىم٤مل ُمـ أصح٤مسمٜم٤م وُمـ: »سم٘مقًمفش اعمٝمذب» ذم ذًمؽ إمم أؿم٤مر وىمد

 .ـهاش. سم٤مًم٘مٚم٥م اًم٘مّمد هل اًمٜمٞم٦م ٕن سمٌمء6 وًمٞمس. سم٤مًمٚم٤ًمن ويتٚمٗمظ
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ش اعمقؾمقؾملم ذم» يمت٤مسمف ذم اعم٘مدد ىمداُم٦م اسمـ اًمديـ ُمقومؼ اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م وىم٤مل 

 وحمٚمٝم٤م اًمٌمء، ومٕمؾ قمغم واًمٕمزم اًم٘مّمد هل اًمٜمٞم٦م أن اهلل رمحؽ اقمٚمؿش: »3 ص»

 ًمٗمظ اًمٜمٞم٦م ذم أصح٤مسمف وٓ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ُيٜم٘مؾ ومل سم٤مًمٚم٤ًمن، هل٤م شمٕمٚمؼ    ٓ اًم٘مٚم٥م،

 اًمٕم٤ٌمدة ُمـ ًمٞم٧ًم واًمّمالة اًمٓمٝم٤مرة اومتت٤مح قمٜمد ُأطمدصم٧م اًمتل اًمٕم٤ٌمدات وهذه سمح٤مل،

 ىم٤مصد ويمؾ ٟم٤مويف، ومٝمق رء6 قمغم قم٤مزم ومٙمؾ. اًمٌمء ومٕمؾ ىمّمد اًمٜمٞم٦م وم٢مٟمام أصاًل6

 قمدُمٝم٤م يتّمقر ومال طم٘مٞم٘متٝم٤م6 ٕنف اًمٜمٞم٦م6 قمـ ذًمؽ اٟمٗمٙم٤مك ُيتّمقر ٓ ٟم٤مويف، ومٝمق ًمٌمء6

 ٟمقى وم٘مد ًمٞمّمكم6 ىم٤مم وُمـ اًمقوقء، ٟمقى وم٘مد ًمٞمتقو٠م6 ىمٕمد وُمـ وضمقده٤م، طم٤مل ذم

 ٓزم أُمر وم٤مًمٜمٞم٦م ٟمٞم٦م6 سمٖمػم همػمه٤م وٓ قم٤ٌمداشمف ُمـ ؿمٞمئ٤مً  يٗمٕمؾ اًمٕم٤مىمؾ يٙم٤مد وٓ اًمّمالة،

 .سم٤مظمتّم٤مر ـهاش. حتّمٞمؾ وٓ شمٕم٥م إمم حيت٤مج وٓ اعم٘مّمقدة، اإلٟم٤ًمن ٕومٕم٤مل

 أن قمٚمٞمؽ ومٞمج٥م سم٤مًمٜمٞم٦م6 اًمتٚمٗمظ هديف ُمـ يٙمـ مل اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ أن قمٚمٛم٧م وم٢مذا

 ُمـ اسمتداع ذذم ويمؾ... ؾمٚمػ ُمـ اشم٤ٌمع ذم ظمػم ويمؾ: اًم٘مدوة ومٝمؿ هبؿ6 شم٘متدي

 شمنميع اًمٕم٤ٌمدات ذم آؾمتح٤ًمن وم٢من اعمت٠مظمريـ6 اؾمتح٤ًمٟم٤مت إمم ُيٚمتٗم٧م وٓ ظمٚمػ

 ُمـ: »اعمِمٝمقر سم٘مقًمف اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل ذًمؽ إمم أؿم٤مر وىمد اهلل، سمف ي٠مذن مل اًمديـ ذم

عَ  وم٘مد اؾمتحًـ6  ومٝمق ُمٜمف6 ًمٞمس ُم٤م هذا أُمرٟم٤م ذم أطمدث ُمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل وىمدش. َذَ

 .قمٚمٞمف ُمتٗمؼش. رد

 وومٞمام إليراده٤م، اعم٘م٤مم يتًع ٓ يمثػمة اًمديـ ذم آسمتداع قمـ اًمٜمٝمل ذم وإطم٤مدي٨م

 .اهلداي٦م ًمف اهلل أراد عمـ يمٗم٤مي٦م ذيمرٟم٤م
 .اًمتٓمٝمر وهق: اعمخت٤مر قمغم اًمٓم٤مء6 سمْمؿ: اًمٓمٝمقر

 ُمـ ُم٤مٟمع احلدث ٕن ُمٗمت٤مطم٤ًم6 اًمقوقء ؾَمّٛمك وإٟمامش: »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل 

 .شسمٛمٗمت٤مح إٓ دظمقًمف ُمـ يٛمٜمع اًم٤ٌمب، قمغم يم٤مًمٖمٚمؼ اًمّمالة
: أي 6ش حتٚمٞمٚمٝم٤م» ويمذا. إومٕم٤مل ُمـ ومٞمٝم٤م اهلل طمَرم ُم٤م وحتريؿ: أي: وحتريٛمٝم٤م

 إمم إو٤موم٦م وًمٞم٧ًم ُمالسم٦ًم، ٕدٟمك وم٤مإلو٤موم٦م إومٕم٤مل، ُمـ ظم٤مرضمٝم٤م أطمؾ ُم٤م حتٚمٞمؾ

 .اعمٕمٜمك ًمٗم٤ًمد اًم٘مٌقل
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م: واًمتحٚمٞمؾ سم٤مًمتحريؿ واعمراد  سمٛمٕمٜمك اعمّمدر إـمالق قمغم واعمحٚم ؾ6 اعمحر 

ُم٤مً  واًمتحٚمٞمؾ اًمتٙمٌػم اقمت٤ٌمر صمؿ جم٤مزًا، اًمٗم٤مقمؾ م وإ6ٓ جم٤مز، وحمٚم الً  حمر   واعمحٚم ؾ وم٤معمحر 

 .شمٕم٤ممم اهلل هق

 ُمـ سمد وٓ. طمرُمتٝم٤م ذم اًمدظمقل: أي اإلطمرام6 سمٛمٕمٜمك اًمتحريؿ يٙمقن أن ويٛمٙمـ

 اخلروج سمٛمٕمٜمك اًمتحٚمٞمؾ ويمذا. اًمتٙمٌػم طمرُمتٝم٤م ذم اًمدظمقل آخ٦م: أي ُمْم٤مف6 شم٘مدير

 .اًمتًٚمٞمؿ طمرُمتٝم٤م قمـ اخلروج آخ٦م أن: واعمٕمٜمك طمرُمتٝم٤م، قمـ

 سمٓمٝمقر، إٓ ومتحف ًمٚمٕمٌد ًمٞمس ُمًدود اًمّمالة سم٤مب أن قمغم يدل يمام واحلدي٨م

 إٓ يٙمقن ٓ واخلروج سم٤مًمتٙمٌػم، إٓ يٙمقن ٓ طمرُمتٝم٤م ذم اًمدظمقل أن قمغم يدل يمذًمؽ

 .اهلل رمحف اًمًٜمدي ىم٤مل يمذا. اجلٛمٝمقر ُمذه٥م وهق. سم٤مًمتًٚمٞمؿ

 إٓ يٙمقن ٓ اًمّمالة اومتت٤مح أن قمغم دًمٞمؾ ومٞمفش: »6/301» اًمِمقيم٤مين وىم٤مل 

 .شاجلٛمٝمقر ذه٥م وإًمٞمف إذيم٤مر، ُمـ همػمه دون سم٤مًمتٙمٌػم
 .اًمتٕمٔمٞمؿ سمف ىُمّمد ًمٗمظ سمٙمؾ اًمّمالة شمٜمٕم٘مد: طمٜمٞمٗم٦م أبق وىم٤مل

 ومٙم٠منف احلٍم6 شم٘متيضش حتريٛمٝم٤م: »ىمقًمف ذم اإلو٤موم٦م ٕن قمٚمٞمف6 َيُردُّ  واحلدي٨م

 هل٤م حتريؿ ٓ اًمتٙمٌػم6 ذم حتريٛمٝم٤م صح٦م اٟمحٍمت: أي. اًمتٙمٌػم حتريٛمٝم٤م مجٞمع: ىم٤مل

 .همػمه

 .اًمٜمحقُ  ومالنٍ  وقِمْٚمؿُ  اإلسمُؾ، ومالنٍ  ُم٤مُل : يم٘مقهلؿ
 .وومٕمٚمف ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ُمـ اًمتٙمٌػم ًمٗمظ شمٕملمُّ  قمغم شمدل يمثػمة أطم٤مدي٨م اًم٤ٌمب وذم
 وم٘م٤مل طمٙمٛمف6 ذم اظمتٚمػ وىمد. اًمتٙمٌػم وضمقب قمغم يدل وم٤محلدي٨م هذا6 وقمغم

 قمٜمد وؾمٜم٦م اًمِم٤مومٕمٞم٦م، قمٜمد ووضمف احلٜمٗمٞم٦م، قمٜمد وذط اجلٛمٝمقر، قمٜمد ريمـ إٟمف: احل٤مومظ

 .اًمزهري

 .همػمه أطمد سمف ي٘مؾ ومل: اعمٜمذر اسمـ ىم٤مل 

 وم٢مذاش: »صالشمف اعمزء» طمدي٨م ذم ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وضمقسمف قمغم ويدل: »اًمِمقيم٤مين ىم٤مل 

 ....شومٙمؼم اًم٘مٌٚم٦م، اؾمت٘مٌؾ صمؿ اًمقوقء، وم٠مؾمٌغ اًمّمالة6 إمم ىمٛم٧م
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 طمتك اًمٜم٤مس ُمـ ٕطمد صالة شمتؿ ٓ: » سمٕمده اًمذي احلدي٨م ًمٚمنمـمٞم٦م ويدل

 ش.أيمؼم اهلل: ي٘مقل صمؿ... ُمقاوٕمف اًمقوقء ومٞمْمع يتقو٠م،

 ٟمٗمل يًتٚمزم اًمتامم ٟمٗمل يم٤من إن صحٞمح6 اًمنمـمٞم٦م قمغم هبذا وآؾمتدٓل: »ىم٤مل 

 صحٞمح٦م، همػم وم٤مًمٜم٤مىمّم٦م ومٞمٝم٤م، ٟم٘مّم٤من ٓ سمّمالة ُمتٕمٌدون ٕن٤م اًمٔم٤مهر6 وهق اًمّمح٦م،

 .قمٜمده ومراضمٕمف شمتٛم٦م، وًمٚمٌح٨م[. سمتٍمف]ـهاش. اًمٌٞم٤من ومٕمٚمٞمف صحتٝم٤م6 ادقمك وُمـ
 وؾمٞم٠ميت اًمتًٚمٞمؿ، وضمقب يٗمٞمد ومٙمذًمؽ اًمتٙمٌػم، وضمقب احلدي٨م أوم٤مد ويمام

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن حمٚمف ذم ذًمؽ قمغم اًمٙمالم
 ([3/331) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 شـة ولقست واجبة الصالة دم التؽبرات

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 ش.اًمّمالة شمٙمٌػمات:» اًمّمالة ؾمٜمـ شمٕمداد ذم ىمقًمف 

 يمام هب٤م صالشمف اعمزء ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أُمر يٜم٤مذم اًمًٜمـ ُمـ اًمتٙمٌػمات هذه قمد: ىمٚم٧م

 أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق راومع سمـ روم٤مقم٦م طمدي٨م ُمـ وهمػمه داود ٕيب رواي٦م ذم ضم٤مء

 رأجتٛمقين يمام صٚمقا : »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف سمٕمٛمقم وُم١ميدة واضم٦ٌم إذن ومٝمل 411 - 411ش داود

   ش.أصكم

 اًمًٞمؾ» ذم صمؿ 660 - 666/  6ش إوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين اإلُم٤مم ىمرر وىمد 

 وىمد اًمقضمقب صالشمف اعمًئ طمدي٨م ذم اًمقاردة إُمقر مجٞمع ذم إصؾ أنش اجلرار

 صمؿ اًمرواي٤مت سمٕمض ذم ومٞمف ضم٤مء مم٤م اًمتٙمٌػمات هذه أنش اًمٜمٞمؾ» ذم ٟمٗمًف اًمِمقيم٤مين ٟمص

 ٓ ريب ومًٌح٤من اًمًٜمـ مجٚم٦م ذم 664 - 663/  3 ومذيمره٤مش اًمًٞمؾ» ذم ذًمؽ ٟمز

 ذم اًمٜمقوي طمٙم٤مه يمام اهلل رمحف أمحد اإلُم٤مم اًمقضمقب إمم ذه٥م وىمد يٜمًك وٓ يْمؾ

 اعمزء طمدي٨م قمٚمٞمف وظمٗمل اًم٤ًمسمؼ سم٤مًمٕمٛمقم ًمف واطمت٩م قمٜمف 153/  1ش اعمجٛمقع»

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٢من صالشمف اعمًئ طمدي٨م أمحد قمغم ودًمٞمٚمٜم٤م: »عمذهٌف قمٚمٞمف حمتج٤م ىم٤مل وم٢مٟمف
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م سمتٙمٌػمة وأُمره آٟمت٘م٤مل سمتٙمٌػمات ي٠مُمره مل   .وهمػمه داود أيب ًمرواي٦م يتٜمٌف ومٚمؿش! اإلطمرا

 ([342) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 إماًما كان إذا إال بالتؽبر الصقت رفع عدم

 :11وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 
 .إُم٤مُم٤م يم٤من إذا إٓ اًمّمٚمقات، يمؾ ذم سم٤مًمتٙمٌػم صقشمف يرومع وٓ

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

ٛمع طمتك سم٤مًمتٙمٌػم صقشمف يرومع ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من و ًْ ـْ  ُي  .ظمْٚمَٗمف َُم
 ًمَٞمٕمٚمؿ سم٤مًمتٙمٌػم6 صقشمف يرومع أن ًمإلُم٤مم يًتح٥م أنف قمغم دًمٞمؾ احلدي٨م وذم   

 اعم١مذن جيٝمر أن وم٤مًمًٜم٦م همػمه6 أو عمرض اًمّمقت وٕمٞمػ يم٤من وم٢من اٟمت٘م٤مًمف، اح٠مُمقُمقن

 اهلل ريض اًمّمديؼ سمٙمر أبق يٗمٕمؾ يم٤من يمام اًمٜم٤مس6 ُيًٛمع ضمٝمراً  اح٠مُمقُملم ُمـ همػمه أو

 ىم٤مل يمام ومٞمف6 ظمالف ٓ مم٤م وهذا. - إصؾ ذم ُمذيمقر هق يمام - ملسو هيلع هللا ىلص سمحيشمف قمٜمف

 .ؾمٞم٠ميت ُم٤م وومٞمف ،ش1/154ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي
 ذم زُم٤مٟمٜم٤م ذم اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم اقمت٤مده يمام - طم٤مضم٦م ًمٖمػم اإلُم٤مم وراء اًمتٌٚمٞمغ وأُم٤م

 يمام اًمٕمٚمامء، سم٤مشمٗم٤مق ُمنموع همػم ومٝمق اًمّمٖمػمة6 اعم٤ًمضمد ذم طمتك - رُمْم٤من ؿمٝمر

ش اًمٗمت٤موى» ذم اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ وهق سم٠مىمقاهلؿ، اًمٜم٤مس أقمٚمؿ طمٙم٤مه

 اًمٜمٌل ظمٚمػ يٌٚمغ يٙمـ مل قمٜمف اهلل ريض سمالًٓ  ٕن وذًمؽ 6ش 313و 31 - 3/25»

 ُمـ يمثػم سح وهلذا اًمراؿمديـ6 اخلٚمٗم٤مء ظمٚمػ يٌٚمغ يٙمـ ومل همػمه، وٓ هق ملسو هيلع هللا ىلص

 ُمذه٥م ذم ُمقضمقد وهذا. وم٤مقمٚمف صالة شمٌٓمؾ: ىم٤مل ُمـ وُمٜمٝمؿ ُمٙمروه، أنف اًمٕمٚمامء

 .وهمػممه٤م وأمحد، ُم٤مًمؽ،
 قمٜمد سم٤مـمٚم٦م ومّمالشمف 6- ُمٜمٝمؿ اًمٙمثػمون يٗمٕمٚمف يمام - يٓمٛمئـ ٓ اعمٌٚمغ يم٤من إن وم٠مُم٤م

 يم٤من إن ويمذًمؽ ،- حمٚمف ذم ذًمؽ سمٞم٤من وي٠ميت - اًمًٜم٦م قمٚمٞمف دًم٧م يمام اًمٕمٚمامء6 مجٝمقر

 .أمحد ُمذه٥م فم٤مهر ذم صالشمف سمٓمٚم٧م اإلُم٤مم6 يًٌؼ
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 ىمرسم٦م اقمت٘مده وُمـ سمدقم٦م، طم٤مضم٦م ًمٖمػم اًمتٌٚمٞمغ أن ري٥م وٓ: »اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل 

 ىمد اًمٓمقائػ ُمـ اًمٕمٚمامء ومجٛمٞمع وإ6ٓ ُمٕم٤مٟمد، وإُم٤م ضم٤مهؾ، إُم٤مم أنف ري٥م ومال ُمٓمٚم٘م٦م6

 أن إٓ اًمتٙمٌػم ُمـ سمٌمء جيٝمر وٓ: ىم٤مًمقا  اعمختٍمات6 ذم طمتك يمتٌٝمؿ ذم ذًمؽ ذيمروا

. اإلمج٤مع عمخ٤مًمٗمتف ذًمؽ6 قمغم يٕمزر وم٢مٟمف ىمرسم٦م6 يمقٟمف اقمت٘م٤مد قمغم أس وُمـ. إُم٤مُم٤مً  يٙمقن

ًمف أىمؾ هذا  .شأقمٚمؿ واهلل. أطمقا
 مجٝمقر ُمذه٥م وهق ورومع، ظمٗمض يمؾ ذم اًمتٙمٌػم ُمنموقمٞم٦م أجْم٤مً  احلدي٨م وذم

 قمغم آشمٗم٤مق اًمٕمٚمامء سمٕمض ٟم٘مؾ طمتك سمٕمدهؿ، وُمـ واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء

 وهؿ اإلطمرام، شمٙمٌػمة إٓ ينمع ٓ أنف: اًمًٚمػ سمٕمض قمـ همػُمه ُٟمِ٘مؾ ًمٙمـ ذًمؽ6

 .هذا ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م: ُمٜمٝم٤م: يمثػمة سم٠مطم٤مدي٨م حمجقضمقن

 سم٤مًمٌٍمة، قمٜمف اهلل ريض قمكم ُمع صغم: ىم٤مل طُمّملم سمـ قمٛمران طمدي٨م: وُمٜمٝم٤م

 ُيَٙمؼم   يم٤من أنف ومذيمر ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع ُٟمّمٚمٞمٝم٤م يمٜم٤م صالةً  اًمرضمُؾ  هذا َذيَمَرٟم٤م: وم٘م٤مل

 .وَوعَ  ويمٚمام رومع، يمٚمام

 .وهمػمهش 6/630» اًمٌخ٤مري أظمرضمف
 اعم٠ًمخ٦م أن ـم٤مح٤م وخترجيٝم٤م6 سم٢ميراده٤م أـمٞمؾ أن أريد ٓ أظمرى أطم٤مدي٨م اًم٤ٌمب وذم

 .قمٚمٞمٝم٤م يم٤معمتٗمؼ ص٤مرت

 .اإلطمرام شمٙمٌػمة قمدا اًمتٙمٌػمات6 هذه طمٙمؿ ذم اظمتٚمٗمقا  وًمٙمٜمٝمؿ

 اًمٕمٚمؿ أهؾ وسمٕمض أمحد وقمـ ٟمدسمٞمتٝم٤م، قمغم وم٤مجلٛمٝمقرش: »6/631» احل٤مومظ ىم٤مل 

 .شيمٚمف جي٥م: سم٤مًمٔم٤مهر

 .شأصكم رأجتٛمقين يمام صٚمقا : »ملسو هيلع هللا ىلص سم٘مقًمف واطمتجقا : ىمٚم٧م  
 سمتٙمٌػمات ي٠مُمره مل ملسو هيلع هللا ىلص وم٢مٟمف 6ش صالشمف اعمزء» سمحدي٨م قمٚمٞمٝمؿ اجلٛمٝمقر واطمت٩م

م سمتٙمٌػمة وأُمره آٟمت٘م٤مٓت،  طمج٦م وهذه. -ش 1/153» اًمٜمقوي ىم٤مل يمام - اإلطمرا

 اعمِمٝمقريـ اًمٕمٚمامء ُمـ أطمد ي٘متٍم ملش صالشمف اعمزء» طمدي٨م ٕن وذًمؽ وٕمٞمٗم٦م6

. ًمف فمٝمر سمدًمٞمؾ ومٞمف ضم٤مء ُم٤م قمغم يزيد ُمٜمٝمؿ يمؾ سمؾ ومٞمف6 ورد سمام اًمقاضم٤ٌمت طمٍم قمغم
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 ُمع عمذهٌف، شمٌٕم٤مً  اًمّمالة آظمر ذم اًمًالم سمقضمقب ي٘مقل وم٢مٟمف اًمٜمقوي6 قمغم ُمث٤مًٓ  ظمذ

 - ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة: وُمثٚمفش ! اعمزء» طمدي٨م ـمرق ُمـ رء ذم ذًمؽ يرد مل أنف

 ذم قمٚمٞمف طمج٦م هق سمام ُمقوع ذم همػمه قمغم حيت٩م ومٙمٞمػ ،- طمجر اسمـ احل٤مومظ سح يمام

 هبذهش اعمزء» ي٠مُمر مل ملسو هيلع هللا ىلص أنف ُمـ اًمٜمقوي أوم٤مده ُم٤م قمغم سمٜم٤مء يمٚمف وهذا! آظمر؟ ُمقوع

 ُمـ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد احلدي٨م ـمرق سمٕمض ذم ذًمؽ ضم٤مء وم٘مد يمذًمؽ6 وًمٞمس. اًمتٙمٌػمات

 اًمٜمٌل وم٘م٤مل: وومٞمف احلدي٨م، ومذيمر... اعمًجد دظمؾ رضمالً  أن: راومع سمـ روم٤مقم٦م طمدي٨م

 صمؿ ُمقاوٕمف، اًمقوقء ومٞمْمع يتقو٠م، طمتك اًمٜم٤مس ُمـ ٕطمد صالة شمتؿ ٓ إٟمف: »ملسو هيلع هللا ىلص

 اهلل: »ي٘مقل صمؿ اًم٘مرآن، ُمـ شمٞمن سمام وي٘مرأ  قمٚمٞمف، ويثٜمل وقمز، ضمؾ اهلل وحيٛمد يٙمؼم،

 يًتقي طمتكش محده عمـ اهلل ؾمٛمع: »ي٘مقل صمؿ ُمٗم٤مصٚمف، شمٓمٛمئـ طمتك يريمع صمؿ ،شأيمؼم

 ،شأيمؼم اهلل: »ي٘مقل صمؿ ُمٗم٤مصٚمف، شمٓمٛمئـ طمتك يًجد، صمؿ ،شأيمؼم اهلل: »ي٘مقل صمؿ ىم٤مئاًم،

 شمٓمٛمئـ طمتك يًجد صمؿ ،شأيمؼم اهلل: »ي٘مقل صمؿ ىم٤مقمدًا، يًتقي طمتك رأؾمف ويرومع

 .شصالشمف مت٧م ذًمؽ6 ومٕمؾ وم٢مذا ومٞمٙمؼم، رأؾمف يرومع صمؿ ُمٗم٤مصٚمف،

 سمـ إؾمح٤مق قمـ مح٤مد صمٜم٤م: إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمقؾمك صمٜم٤مش: 3/313» داود أبق أظمرضمف

 .قمٜمف حيٞمك سمـ قمكم قمـ ـمٚمح٦م أيب سمـ اهلل قمٌد
 .صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 .- ىمري٤ٌمً  شم٘مدم يمام - إؾمح٤مق قمـ مه٤مم قمـ همػمه أظمرضمف وىمد
 رمحف أمحد ًمإلُم٤مم طمج٦م ومٝمق وضمقسمف، سمذًمؽ وصم٧ٌم احلدي٨م، ذم اًمتٙمٌػم صم٧ٌم وم٘مد

 .إًمٞمف اعمّمػم جي٥م اًمذي احلؼ وهق قمٚمٞمف، ٓ اهلل،

 ([3/342) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

ـاس لتبؾقغ بالتؽبر صقتف لرفع غره -مرض إذا- اإلمام تقكقؾ  ال

 :13 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 
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 يمٛمرض ًمذًمؽ، اعم٘متيض وضمد إذا اًمٜم٤مس، إمم اإلُم٤مم شمٙمٌػم اعم١مذن شمٌٚمٞمغ وجيقز

 .ظمٚمٗمف اعمّمٚملم يمثرة أو صقشمف ووٕمػ اإلُم٤مم،
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

ٌَٚم غ صقشمف6 قمٜمف اهلل ريض سمٙمر أبق رومع ُمرض6 إذا يم٤من و  .ملسو هيلع هللا ىلص شمٙمٌػمه اًمٜم٤مس ُي
 ًمٞمًٛمٕمف سم٤مًمتٙمٌػم6 اًمّمقت رومع ضمقاز ومٞمفش: ُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل   

، صقت اشم٤ٌمع ًمٚمٛم٘متدي جيقز وأنف ويّتٌٕمقه، اًمٜم٤مس  وُمذه٥م ُمذهٌٜم٤م وهذا اعمٙمؼم 

 قمٞم٤مض اًم٘م٤ميض ٟم٘مؾ وم٘مد ومٞمف6 اإلمج٤مع يّمح ُأراه وُم٤م اإلمج٤مع، ومٞمف وٟم٘مٚمقا  اجلٛمٝمقر،

... اعمًٛمع صالة أبٓمؾ ُمـ وُمٜمٝمؿ... اعم٘متدي صالة أبٓمؾ ُمـ ُمٜمٝمؿ أن: ُمذهٌٝمؿ قمـ

 صالشمف سمٓمٚم٧م صقشم٤ًم6 شمٙمَٚمػ إنْ : ىم٤مل ُمـ وُمٜمٝمؿ اإلُم٤مم، إذن ذط ُمـ وُمٜمٝمؿ

 .وٕمٞمػ هذا ويمؾ. سمّمالشمف ارشمٌط ُمـ وصالة
ٛمع صالة وصح٦م ذًمؽ، يمؾ ضمقاز واًمّمحٞمح ًْ  إذن يٕمتؼم وٓ واًم٤ًمُمع، اعمُ

 .أقمٚمؿ واهلل. اإلُم٤مم

 هٜم٤م ويمالُمف ومٞمٝم٤م، ظمالف ٓ اعم٠ًمخ٦م أن اًمٜمقوي قمـ ىمري٤ٌمً  ًمؽ ٟم٘مٚمٜم٤م وىمد: ىمٚم٧م

 طمٞمٜمام قمٞم٤مض اًم٘م٤ميض قمـ ذيمره ُم٤م قمغم اـمٚمع ىمد يٙمـ مل أنف وم٤مًمٔم٤مهر! ًمذًمؽ خم٤مًمػ

 شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ اعم٠ًمخ٦م ذم اخلالف طمٙمك وىمدش. اعمجٛمقع» ذم ذًمؽ يمت٥م

ـٍ  قمٚمٞمٝم٤م وم٤مٓقمتامد يم٤مومٞم٦م، اًمث٤مسمت٦م اًمًٜم٦م ًمٙمـ قمٚمٞمٝم٤م6 ُمتٗم٘م٤مً  ًمٞم٧ًم وم٤معم٠ًمخ٦م أجْم٤ًم،  قمـ ُمٖم

 .ومٞمٝم٤م آشمٗم٤مق[ ٟم٘مؾ]
 ([3/351)  اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 التؽبر مـ اإلمام اكتفاء عؼب يؽقن ادلمقمني تؽبر

 :16 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 

 .اًمتٙمٌػم ُمـ اإلُم٤مم اٟمتٝم٤مء قم٘م٥م إٓ اح٠مُمقم يٙمؼم وٓ
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 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 .شأيمؼم اهلل:  وم٘مقًمقا  أيمؼم6 اهلل: اإلُم٤مم ىم٤مل إذا:»ي٘مقل ويم٤من
 ي٘مع أن ُم٘متْم٤مه: وىم٤مًمقا  ًمٚمتٕم٘مٞم٥م، اًمٗم٤مء أن إمم سمٕمْمٝمؿ ذه٥م: وم٘مقًمقا : ىمقًمف

 اإلُم٤مم ضُمٕمؾ إٟمام: »ُمرومققم٤مً  هريرة أيب طمدي٨م ذًمؽ وي١ميد اإلُم٤مم، شمٙمٌػم سمٕمد اًمتٙمٌػم

وا، يمؼَم6 وم٢مذا سمف، ًمٞم١مشمؿ وا وٓ ومٙمؼم   .احلدي٨م...ش يٙمؼم طمتك شمٙمؼم 
 سمـ ُمّمٕم٥م صمٜم٤م: وهٞم٥م ـمريؼ ُمـش 6/103» وأمحد ،ش3/55» داود أبق أظمرضمف

 .قمٜمف اًمًامن ص٤مًمح أيب قمـ حمٛمد
 ُمٕملم اسمـ وصم٘مف وىمد حمٛمد، سمـ ُمّمٕم٥م همػم اًمًت٦م، رضم٤مل رضم٤مًمف. ضمٞمد ؾمٜمد وهذا

ـش. سمف سم٠مس ٓش: »اًمت٘مري٥م» وذم وهمػمه، ًّ  ًمٙمـ 6ش 6/306ش »اًمٗمتح» ذم احلدي٨م وطم

 وُمـ سمٓم٤مل اسمـ ضمزم: »احل٤مومظ وم٘م٤مل اًمتٕم٘مٞم٥م6 قمغم شمدل اًمٗم٤مء هذه يمقن ذم ُٟمقزعَ  ىمد

 سم٠من إُمرُ  وُم٘متْم٤مه. ًمٚمتٕم٘مٞم٥مش ومٙمؼموا: »ىمقًمف ذم اًمٗم٤مء أن اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ طمتك شمٌٕمف

٥َم  ًمٙمـ اإلُم٤مم6 ومٕمؾ قم٘م٥م شم٘مع اح٠مُمقم أومٕم٤مل  هل ًمٚمتٕم٘مٞم٥م اًمتل اًمٗم٤مء سم٠من شُمُٕم٘م 

سم٤مً  وىمٕم٧م ٕهن٤م وم٘مط6 ًمٚمرسمط ومٝمل: هٜم٤م اًمتل وأُم٤م اًمٕم٤مـمٗم٦م،  ٓ هذا ومٕمغم ًمٚمنمط، ضمقا

 وىمد اجلزاء، قمغم اًمنمط سمت٘مدم اًم٘مقل قمغم إٓ اإلُم٤مم قمـ اح٠مُمقم أومٕم٤مل شم٠مظمر شم٘متيض

 أيب رواي٦م ًمٙمـ اعم٘م٤مرٟم٦م، شمٜمتٗمل ٓ هذا6 ومٕمغم. اًمنمط ُمع يٙمقن اجلزاء إن: ىمقم ىم٤مل

 .شأقمٚمؿ واهلل. واعم٘م٤مرٟم٦م اًمت٘مدم اٟمتٗم٤مء ذم سحي٦م هذه داود
 ([3/353) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 التؽبر مد

 ٟمريد سم٤مًمّمالة، يتٕمٚمؼ اًم٤ًمسمؼ يمٚمف اًمٙمالم ـم٤مح٤م اًمٗم٤مئدة ًمتامم ؿمٞمخٜم٤م، :السائؾ

  طمقل أجْم٤مً  آؾمتٞمْم٤مح
ٍ
 اًمتٙمٌػم ُمد وهق سمالدٟم٤م، ذم ٟمِمٝمده أو ٟمٕمت٤مده أجْم٤مً  رء

 إظمػم اًمتِمٝمد أو اإلطمرام، شمٙمٌػمة أو يم٘مٞم٤مم إريم٤من سم٤مظمتالف خمتٚمٗم٦مً  اعمدود وضمٕمؾ

 .ذًمؽ ٟمحق أو إوؾمط أو
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 سمٕمض ذم ضم٤مءت يم٤مٟم٧م وإن اًمًٜم٦م، ذم ٟمٕمٝمده٤م ٓ ُم٠ًمخ٦م طم٘مٞم٘م٦مً  هذه :الشقخ

 .اًمِم٤مومٕمل اًمٗم٘مف ظم٤مص٦م وسمّمقرة اًمٗم٘مف، يمت٥م

 اعمًجد ذم ُيَّمكم   يم٤من دُمِمؼ ذم قمٜمدٟم٤م إُم٤مُم٤مً  أنًك ومال أنًك إن: ي٘م٤مل يمام وأن٤م 

 اإلُم٤مم أىمقل ٓ - وي٘مقل اًمِم٤مومٕمل، عمذهٌف ُمتٕمّم٤ٌمً  يم٤من اًمديم٤من، ذم ضم٤مري يم٤من اًمذي

 إمم اًمريمـ ُمـ اًمتٙمٌػم يٛمد أن اإلُم٤مم قمغم يٜمٌٖمل أنف ،-أت٤ٌمقمف سمٕمض وإٟمام اًمِم٤مومٕمل،

 اًمٚمـ٤مااااااااااه: ي٘مقل ومٞمٔمؾ اًمريمقع ُمـ رأؾمف رومع سمٕمد يًجد أن ُمثالً  يريد اًمريمـ،

 .اًمٓمقل طمٞم٨م ُمـ اًمٌمء سمٕمض ُم٘مٌقًم٦م وهذه ؾم٤مضمدًا، رأؾمف يْمع طمتك أيمؼم،

 ٓ اًمتل اعم٠ًمخ٦م هذه اًمِم٤مومٕمل اعمذه٥م: ؿمٞمئ٤من هق مت٤مُم٤مً  اًمٜمٔمر سمٞمٚمٗم٧م اًمذي ًمٙمـ 

ٌَُٓمقن اًمًٜم٦م ُمـ هل أظمرى ُم٠ًمخ٦م وقمٜمدهؿ اًمًٜم٦م ذم ٟمٕمٝمده٤م  ضمٚم٦ًم وهل قمٚمٞمٝم٤م، وُيْٖم

 إمم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًجدة ُمـ اعمّمكم يٜمٝمض ٓ أن آؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم وشمٕمٚمٛمقن آؾمؽماطم٦م،

 يمام ؾمٝم٤م، ًمق يمام جيٚمس وإٟمام وهمػمهؿ، احلٜمٗمٞم٦م يٗمٕمؾ يمام واطمدة ؾمح٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م

 يديف، قمغم ُمٕمتٛمداً  يٜمٝمض صمؿ ظمٗمٞمٗم٦م ضمٚم٦ًم هذه ًمٙمـ ًمٚمتِمٝمد، جيٚمس أن يريد ؾمٝم٤م ًمق

 اإلُم٤مم ذاك ورأج٧م اًمٜمٔمر يٚمٗم٧م اًمذي وم٤مًمٌمء وًمذًمؽ هبذا، ي٘مقل اًمِم٤مومٕمل اعمذه٥م

 اًمًجقد ُمـ رأؾمف يرومع يٙم٤مد ومام وسَمِدْيـ قمٛمالق اهلل ؾمٌح٤من وهق اًم٘مْمٞم٦م، هذه يٓمٌؼ

 حلتك ُم٤مدده٤م وسمٞمتؿ آؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم وسمٞم٘مٕمد اًمٚمـ٤ماااااااا: وي٘مقل إٓ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًجدة

 واؾمٕمتلم ورئت٤مه اهلل ؿم٤مء ُم٤م صقشمف، يٙمقن سمدو إيش ىمد سم٘مك شَمَّمَقر ىم٤مئاًم، يًتقي

 .ضمداً 

 اًمتٙمٌػم وإٟمام اًمًٜم٦م، ذم ًمف أصؾ ٓ هذا أيمؼم، اًمٚمـ٤مااااااااااااااااااااااه: ومٞم٘مقل هٝمٝمف

 أجْم٤مً  اًمًالم شمآظمذوٟم٤م، ومام يمالم سمٞمجر اًمٙمالم هٞمؽ ٟم٤ًموي سمدٟم٤م ؿمق ضمزم ظمٓمػ

ف ظمٓم٠م، اًمٚمـ٤ماااااااااااااااه، ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم إئٛم٦م، ُمـ يمثػم خيٓمئ ًَ
 اٟمتٝمك ُم٤م هق ًمِ

 ..ه٤مديؽ قمٙمس اًمًالم، ُمـ اٟمتٝمقا  اجلامقم٦م اًمًالم ُمـ

 ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم خيٓمػ أن اًمًٜم٦م اًمًٜم٦م، ظمالف وهذا يٛمده٤م، قمؿ ٕنف ًمٞمف،

 اًمريمـ هق ه٤مًمكم اًمتًٚمٞمؿ ذم ومٞمًٌ٘مقٟمف اعم٘متديـ، سمٞمقرط ٕنف ًمٚمٛمد6 داقمل ذم ُم٤م اهلل،

 .اًمّمالة أريم٤من ُمـ إظمػم
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 شمٓمقيؾ ذم وٓ ُمد ومٞمٝم٤م ًمٞمس سمٕمْم٤ًم، سمٕمْمٝم٤م يِمٌف اًمّمالة، شمٙمٌػمات يمؾ: وم٢مذاً  

 إمم اًم٘مٞم٤مم ُمـ أو اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمريمٕم٦م إمم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًجدة ُمـ اًم٘مٞم٤مم أثٜم٤مء ذم يم٤من ؾمقاء

 .هٜم٤م ويٙمٗمل إُمر، واٟمتٝمك أيمؼم اهلل شمٙمٌػم وهٙمذا، اًمريمقع

 ( 11: 05: 61/   116/  واًمٜمقر اهلدى) 

 بالركـ؟ الرشوع قبؾ التؽبر جيقز هؾ

 ذم ُيَٙمؼم   يم٤من اًمرؾمقل صالشمٜم٤م، قمـ ؾم١مال إؾمئٚم٦م ىمٌؾ اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م :السائؾ

 قمٜمديمؿ أن ومْمٞمٚمتٙمؿ قمغم وٓطمٔم٧م ىمٓمٕم٤ًم، ًمٚمٔمرومٞم٦مش ذم» وم٘مقًمف ورومع، ظمٗمض يمؾ

 واىمٗم٤ًم؟ اًمقوع أو اًمريمقع ذم اًمنموع ىمٌؾ ُيَٙمؼّم  أنف ؾمٜم٦م،

 اًمنموع ىمٌؾ اًمتٙمٌػم جيقز اًمّمالة، صٗم٦م ُمـ اعمذيمقر اًمتٙمٌػم أظمل جيقز :الشقخ

 .ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ هذه أجْم٤ًم، سم٤مًمريمـ

 اًمتٕمجٞمؾ أرى وم٘مد شمًٛمٞمٕمٝمؿ، يتٓمٚم٥م هٜم٤م اجلٛمع أن سم٤مقمت٤ٌمر أظمرى ٟم٤مطمٞم٦م وُمـ 

 آؾمتٕمداد، ُمـ رء هٜم٤مك يٙمقن أن أرى يمٜم٧م وًمذًمؽ سم٤مهلقي، اًمنموع ىمٌؾ سم٤مًمتٙمٌػم

 ُمع اًمتٙمٌػم ذم اًمًٜم٦م ُمع ٟمحـ ٟمتج٤موب طمتك ٓىمط6 أجْم٤مً  إؾمٗمؾ ذم هٜم٤م يٙمقن أن

 .ٟمٕمؿ. هذه اجلر طمرفش ذم» سمٛمالطمٔم٤مشمؽ أن٧م شمِمػم يمام اًمريمـ

 (  11: 13: 11/ 141/ واًمٜمقر اهلدى) 

 الؼقام إىل الؼعقد مـ التؽبر بنضالة الؼقل بطالن

 ش.ىم٤مم صمؿ يمؼم اًم٘مٕمدة ُمـ ىم٤مم وإذا يًجد، صمؿ يمؼم يًجد أن أراد إذا يم٤من»

 [:اإلمام قال]

 صمؿ ىم٤مقمد وهق يٙمؼم وأنف اًمًجقد، صمؿ اًمتٙمٌػم اًمًٜم٦م أن ذم سيح ٟمص واحلدي٨م

 !اًم٘مٞم٤مم إمم اًم٘مٕمقد ُمـ اًمتٙمٌػم ُمد ُمـ اعم٘مٚمديـ سمٕمض يٗمٕمٚمف ح٤م إسمٓم٤مل ومٗمٞمف. يٜمٝمض
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 أيب قمـش 010/ 6» وأمحدش اًمًٚمٗمٞم٦م-636/ 6» اًمٌخ٤مري اظمرضمف ُم٤م ُمٕمٜم٤مه وذم

 اهلل صغم اهلل رؾمقل يم٤من: »ي٘مقل هريرة أب٤م ؾمٛمع أنف احل٤مرث سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ سمٙمر

 ؾمٛمع»  ي٘مقل صمؿ ريمع، طملم يٙمؼم صمؿ ،ي٘مقم طملم يٙمؼم اًمّمالة امم ىم٤مم إذا ؾمٚمؿ و قمٚمٞمف

 ،ش احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م»  ىم٤مئؿ وهق ي٘مقل صمؿ اًمريمٕم٦م، ُمـ صٚمٌف يرومع طملمش   محد عمـ اهلل

 طملم يٙمؼم صمؿ يًجد، طملم يٙمؼم صمؿ رأؾمف، يرومع طملم يٙمؼم صمؿ هيقي، طملم يٙمؼم صمؿ

 اًمٚمتلم ُمـ ي٘مقم طملم ويٙمؼم ي٘مْمٞمٝم٤م طمتك يمٚمٝم٤م اًمّمالة ذم ذًمؽ يٗمٕمؾ صمؿ رأؾمف، يرومع

 ش.اجلٚمقس سمٕمد

 ش.343» داود أيب صحٞمح ذم خمرج وهق

 ومنه وسمف اًم٘مٞم٤مم، اسمتداء قمٜمد: أي..ش اًمٚمتلم ُمـ ي٘مقم طملم يٙمؼم: »وم٘مقًمف: ىمٚم٧م

 محده عمـ اهلل ؾمٛمع: ي٘مقل صمؿ: »ىمقًمف وي١ميدهش اًمًٚمٗمٞم٦م-661/ 6» اًمٗمتح ذم احل٤مومظ

 وأُم٤م آقمتدال، ورد ٕنف سمذًمؽ، إٓ شمٗمًػمه يٛمٙمـ ٓ هذا وم٢من ،شصٚمٌف يرومع طملم

 ش:55/ 0ش »ُمًٚمؿ صحٞمح ذح» ذم اًمٜمقوي ىمقل

 هلذه اًمتٙمٌػم ُم٘م٤مرٟم٦م قمغم دًمٞمؾ..ش يٙمؼم صمؿ ؾم٤مضمًدا هيقي طملم ويٙمؼم: »ىمقًمف

 وهمػمه اًمريمقع إمم آٟمت٘م٤مل ذم ينمع طملم سم٤مًمتٙمٌػم ومٞمٌدأ قمٚمٞمٝم٤م، وسمًٓمف احلريم٤مت

 ذم ينمع طملم إول اًمتِمٝمد ُمـ ًمٚم٘مٞم٤مم اًمتٙمٌػم ذم وينمع...اًمرايمع طمد يّمؾ طمتك

 .ىم٤مئاًم  يٜمتّم٥م طمتك ويٛمده آٟمت٘م٤مل،

 ش.فم٤مهرة همػم ذيمره اًمذي اًمًٌط قمغم اًمٚمٗمظ هذا ودًٓم٦مش: »631/ 6» قم٘مٌف احل٤مومظ ىم٤مل

 اًمًجدة ُمـ اًم٘مٞم٤مم طملم اًمتٙمٌػم اًمِم٤مومٕمٞم٦م سمٕمض ُمد ذًمؽ ُمـ وأهمرب: ىمٚم٧م

 وهل» آؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم ذًمؽ سملم وجيٚمس، اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م ذم ىم٤مئامً  ويٜمتّم٥م، اًمث٤مٟمٞم٦م

 قم٤ممل يِمؽ وٓ، آٟمتّم٤مب ىمٌؾ ٟمٗمًف يٜم٘مٓمع يٙم٤مد طمتك ويٛمد اًمتٙمٌػم يٛمد ومؽماهش، ؾمٜم٦م

 ش:110/ 6» احل٤مومظ ىم٤مل وىمد اًمٌدع، ُمـ هذا أن سم٤مًمًٜم٦م

ـْ  وَم٤معْمَِْمُٝمقرُ » ُ  يَم٤منَ  َأنَفُ  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قَم َٓ  َيُ٘مقمُ  لمَ طمِ  ُيَٙمؼم  ُرهُ  َو َتِقَي  طَمَتك ُي١َمظم  ًْ  ىَم٤مِئاًم  َي

ـِ  شَمَ٘مَدمَ  يَماَم  َُم٤ممُ  َيُ٘مقُل  َُم٤م سَم٤مِب  ذِم  شَمَ٘مَدمَ  َُم٤م َوَأَُم٤م اعْمَُقـَم٠مِ  قَم ـْ  اإْلِ ـْ  ظَمْٚمَٗمفُ  َوَُم  سمَِٚمْٗمظِ  طَمِديثِفِ  ُِم

ـَ  ىَم٤ممَ  َوإَِذا ْجَدشَملْمِ  ُِم ًَ عَ  إَِذا اعْمَْٕمٜمَك َأنَ  قَمغَم  وَمُٞمْحَٛمُؾ  َأيْمؼَمُ  اّلَِلُ  ىَم٤مل اًم  ش.اًْم٘مٞم٤مم ذِم  َذَ



 031 اًمٗم٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم    اًمتٙمٌػم ذم اًمّمالة 

 ش.يديف رومع اًمريمٕمتلم ُمـ ىم٤مم وإذا: »قمٛمر اسمـ ٨مطمدي وُمثٚمف: ىمٚم٧م

 وًمف ،ش364» داود أيب صحٞمح ذم أظمرى ـمريؼ وًمف ،ش666/ 6» اًمٌخ٤مري رواه

 آظمر وؿم٤مهد ،شويمؼم: »وزاد ظمزيٛم٦م، اسمـ وصححف قمكم، طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد قمٜمده

 ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أصح٤مب ُمـ قمنمة ذم اًم٤ًمقمدي محٞمد أيب طمدي٨م ُمـش 361» قمٜمده

 ش:652/ 3» ظمزيٛم٦م اسمـ وىم٤مل اًمتٙمٌػم، وومٞمف ،ش143» أجًْم٤م ظمزيٛم٦م اسمـ وصححف

٤ٌَمِب  َهَذا ذِم  ُرِوَي٧ْم  ًَمْٗمَٔم٦مٍ  َويُمؾُّ » ـَ  وَمُٝمقَ  َريَمعَ  إَِذا َيَدْيفِ  َيْروَمعُ  يَم٤منَ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌََِل  َأنَ  اًْم  ُِم

ٜمْسِ  ـْ  قَمغَم  اًْمَٗم٤مقِمَؾ  اؾْمؿَ  شُمقىِمعُ  ىَمدْ  اًْمَٕمَرَب  َأنَ  ُأقْمٚمِْٛم٧ُم  اًَمِذي اجْلِ ٌَْؾ  اًْمِٗمْٕمَؾ  َأَرادَ  َُم  َأنْ  ىَم

  يَمَ٘مْقلِ  َيْٗمَٕمَٚمفُ 
ِ
٤َم َي٤م: ▬اّلَِل ـَ  َأهيُّ ُٚمقا  اًمَّماَلةِ  إمَِم  ىُمْٛمُتؿْ  إَِذا آَُمٜمُقا  اًَمِذي ًِ ♂ ُوضُمقَهُٙمؿْ  وَم٤مهْم

َي٦َم، [2: اح٤مئدة] ْٔ ؾِ  َوضَمَؾ  قَمزَ  اّلَِلُ  َأَُمرَ  وَم٢ِمَٟماَم  ا ًْ   سمَِٖم
ِ
  َأقْمَْم٤مء

ِ
ْرءُ  َيُ٘مقمَ  نْ أَ  َأَرادَ  إَِذا اًْمُقُوقء  اعْمَ

 َأْي  [2: اح٤مئدة]♂ اًمَّماَلةِ  إمَِم  ىُمْٛمُتؿْ  إَِذا: ▬ىَمْقًمِفِ  وَمَٛمْٕمٜمَك إًَِمٞمَْٝم٤م، اًْمِ٘مَٞم٤ممِ  سَمْٕمدَ  َٓ  اًمَّماَلةِ  إمَِم 

يُمقعَ  َأَرادَ  إَِذا َأْي  َريَمَع، إَِذا َيَدْيفِ  َيْروَمعُ : ىَمْقًمِفِ  َُمْٕمٜمَك وَمَٙمَذًمَِؽ  إًَِمْٞمَٝم٤م، اًْمِ٘مَٞم٤ممَ  َأَرْدشُمؿُ  إَِذا  اًمرُّ

ـِ  قَمكِم، يَمَخؼَمِ   ش.َذيَمرٟم٤مهُ  اًمَٚمذي قُمَٛمرَ  َواسْم

 ًمف، وُم١ميدة اًمؽممج٦م حلدي٨م ُمقاوم٘م٦م اعمذيمقرة وم٤مٕطم٤مدي٨م هذا، قمروم٧م وم٢مذا: أىمقل

 وًمٙمٜمٝم٤م ذًمؽ، ذم سحي٦م همػم وشمٚمؽ اًمتٙمٌػم، سمٕمد يم٤من اًم٘مٞم٤مم سم٠من سح هذا أن إٓ

 ًمؽ يتٌلم هذا ومت٠مُمؾ خيٗمك، ٓ يمام اًم٘مٞم٤مم ُمـ أىمٍم زُمٜمف اًمتٙمٌػم أن رضورة سمٛمٕمٜم٤مه

 .اًمؽممج٦م حلدي٨م ُمٕم٤مروتٝم٤م شمقهؿ عمـ ظمالوًم٤م سمٕمض، ُمع سمٕمْمٝم٤م إطم٤مدي٨م دم٤موب

 (.158-155/ 2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 بدعة االشتػتاح دعاء لغر اإلحرام تؽبرة بعد اإلمام شؽتة

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 :اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة وُمـ

 ...ش.اإلُم٤مم يٚمزُمٝم٤م ٓ اًمًٙمقت: »... ىمقًمف
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 ُم٤م سم٘مدر اًمٗم٤محت٦م قم٘م٥م اإلُم٤مم ؾمٙمقت ُمنموقمٞم٦م يقهؿ ىمد اًمتٕمٌػم هذا: ىمٚم٧م

 خيٗمك ٓ يمام ُمٓمٚم٘م٤م اعمنموقمٞم٦م قمدم يًتٚمزم ٓ اًمٚمزوم قمدم ٓن وراءه ُمـ ي٘مرأه٤م

 قمـ ُمٓمٚم٘م٤م شمرد مل إذ اًمديـ ذم سمدقم٦م اعمذيمقرة اًمًٙمت٦م إن: أىمقل اإلهي٤مم ًمذًمؽ ودومٕم٤م

 دقم٤مء أضمؾ ُمـ اإلطمرام شمٙمٌػمة سمٕمد إطمدامه٤م ؾمٙمتت٤من قمٜمف ورد إٟمام اعمرؾمٚملم ؾمٞمد

 قمـ روي٧م اًمث٤مٟمٞم٦م واًمًٙمتف. هريرة أيب قمـ اًمٙمت٤مب ذم طمديثٝم٤م ُم٣م وىمد آؾمتٗمت٤مح

 وىم٤مل. اًمٗم٤محت٦م قم٘م٥م هل: سمٕمْمٝمؿ وم٘م٤مل شمٕمٞمٞمٜمٝم٤م ذم اًمرواة واظمتٚمػ ضمٜمدب سمـ ؾمٛمرة

 اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت» ذم سمٞمٜمتف يمام اًمّمقاب وهق يمٚمٝم٤م اًم٘مراءة ُمـ اًمٗمراغ قم٘م٥م هل: إيمثرون

   .اًم٘مٞمؿ ٓسمـش اًمّمالة رؾم٤مًم٦م» وراضمع وهمػمهش اجلٞم٤مد

 ؾمٛمرة قمـ احلًـ رواي٦م ُمـ ٕنف سم٤مٟٓم٘مٓم٤مع قمٜمدي ُمٕمٚمؾ احلدي٨م هذا أن قمغم 

 هلذا سمًامقمف يٍمح ومل قمٜمٕمٜمف وىمد ُمدًمس ومٝمق اجلٛمٚم٦م ذم ُمٜمف ؾمٛمع يم٤من وإن وهق

 .وٕمٗمف ومث٧ٌم ُمٜمف احلدي٨م

 ومٞمف ُمتٛمًؽ ومال اًم٘مدر سمذًمؽ ـمقيٚم٦م يم٤مٟم٧م اًمًٙمت٦م سم٠من اًمتٍميح ومٞمف ًمٞمس إٟمف صمؿ

 .ومت٠مُمؾ ًمٚمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٌت٦م

 سمٕمد يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن 661/  3ش اجلرار اًمًٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين ذيمره ُم٤م وأُم٤م

 ُمـ رء ذم ومٚمٞمس. اًمًقرة ي٘مرأ  صمؿ ـمقيٚم٦م ؾمٙمت٦م يًٙم٧م اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ُمـ ومراهمف

 .ـمقيٚم٦م زي٤مدة احلدي٨م رواي٤مت

... يًٙم٧م يم٤من إٟمام: »سم٘مقًمف إي٤مه اخلٓم٤ميب سمتٗمًػم احلدي٨م ٟمص قمٚمٞمف اظمتٚمط ويم٠منف

 ُمٜمف شمٗمًػم أنف اعمحتٛمؾ وُمـ 611/  6ش اًمٜمٞمؾ ذم اًمِمقيم٤مين قمٜمف ٟم٘مٚمف»  ظمٚمٗمف ُمـ ًمٞم٘مرأ 

 حمؾ أن قمروم٧م وىمدش. هٜمٞم٦م أجْم٤م ؾمٙم٧م♂ اًمَْم٤مًم لمَ  َوٓ: ▬ىم٤مل وإذا: »ٕمحد ًمرواي٦م

 .اإلؾمٜم٤مد وٕمػ قمغم يمٚمٝم٤م اًم٘مراءة ُمـ اًمٗمراغ سمٕمد اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًٙمت٦م

   .644 – 640/  6ش اًمٖمٚمٞمؾ إرواء» ذم ذًمؽ ذم اًم٘مقل ومّمٚم٧م صمؿ

 ([343) ص اعمٜم٦م مت٤مم]



 

 اليديً رفع
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ـِ  َرْفعُ   التؽبر مع القَدْي

 : 11 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .اًمًٜم٦م ذم صم٤مسم٧م ذًمؽ يمؾ سمٕمده، أو ىمٌٚمف، أو اًمتٙمٌػم، ُمع يديف ويرومع
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 .شسمٕمده وشم٤مرةً  ىمٌٚمف، وشم٤مرةً  اًمتٙمٌػم، ُمع شم٤مرةً  يديف يرومع ويم٤من

 ىمقل وهق. ًمٚمتٙمٌػم ُم٘م٤مرٟم٤مً  يٙمقن أن اًمٞمديـ رومع ذم اًمًٜم٦م أن: إطم٤مدي٨م هذه وذم

 يقؾمػ أيب قمـ اعمروي وهقش: »3/166ش »اًمرائؼ اًمٌحر» ذم ىم٤مل احلٜمٗمٞم٦م6 ُمذه٥م ذم

 وهمػمهؿ وىم٤موٞمخ٤من اإلؾمالم ؿمٞمخ واظمت٤مره ومٕماًل، اًمٓمح٤موي قمـ واعمحٙمل ىمقًٓ،

 شمٙمقن سم٠من اعم٘م٤مرٟم٦م ىم٤موٞمخ٤من وومن ،...مجٞمٕم٤مً  أصح٤مسمٜم٤م ىمقل هذا: اًمٌّ٘م٤مزم ىم٤مل طمتك

 .شظمتٛمف قمٜمد وظمتٛمف سمداءشمف، قمٜمد سمداءشمف
 ذم يمام - أجْم٤مً  اح٤مًمٙمٞم٦م وقمٜمد أصح٤مسمف، قمٜمد واعمرضمح اًمِم٤مومٕمل، ىمقل وهق: ىمٚم٧م

 قمٛمر اسمـ طمدي٨م ؾم٤مق أن سمٕمد -ش 3/51ش »إم» ذم اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل 6-ش اًمٗمتح»

 أو ُم٠مُمقُم٤مً  أو إُم٤مُم٤مً  - ُمّمؾ   يمؾ ومٜم٠مُمر ٟم٘مقل6 وهبذا: »- اًمٌح٨م هذا صدر ذم اعمذيمقر

 وإذا ًمٚمريمقع، يمؼم وإذا اًمّمالة، اومتتح إذا يديف يرومع أن - اُمرأة أو رضمالً  أو ُمٜمٗمرداً 

 ُمٜمٙمٌٞمف، طمذو اًمثالث هذه ُمـ واطمدة يمؾ ذم رومٕمف ويٙمقن اًمريمقع، ُمـ رأؾمف رومع

 َوَردَ  اًمتٙمٌػم، اومتت٤مح ُمع ويٙمقن يمٚمف، اًمتٙمٌػم ُمـ يٗمرغَ  طمتك ُمرومققمتلم يديف ويث٧ٌم

 .ـهاش. اٟم٘مْم٤مئف ُمع اًمرومع قمـ يديف

 أث٧ٌم اًمتٙمٌػم ُمع اًمرومع قمغم روايتف دًم٧م ُمـ ورواي٦مش: »6/63» اًمٌٞمٝم٘مل وىم٤مل 

 .شسم٤مٓشم٤ٌمع أومم ومٝمل وأيمثر6
 احلٜمٗمٞم٦م6 قمٜمد وىمقل اًمِم٤مومٕمٞم٦م، ُمذه٥م ذم وضمف هق: اًمرومع سمٕمد اًمتٙمٌػم ويمقن   

 هم٤مي٦م» وذم ،شوحمٛمد طمٜمٞمٗم٦م أيب إمم اعمجٛمع  ذم وٟمًٌفش: »3/166ش »اًمٌحر» ذم ىم٤مل

 .ُمِم٤مخيٜم٤م أيمثر إممش اعمًٌقط» وذم قمٚمامئٜم٤م، قم٤مُم٦م إممش اًمٌٞم٤من
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 يديف يرومع أنف إصحش: »اهلاَُمم اسمـ ذح ُمـ - 3/353ش »اهلداي٦م» ذم وىم٤مل 

 .شاإلصم٤ٌمت قمغم ُم٘مدم واًمٜمٗمل اهلل، همػم قمـ اًمٙمؼمي٤مء ٟمٗمل ومٕمٚمف ٕن يٙمؼّم6 صمؿ أوًٓ،
 ..اًمتٙمٌػم سمٕمد واًمرومع

 .شسمف ىم٤مل ُمـ أرَ  مل: »احل٤مومظ ىم٤مل 
 .احلٜمٗمٞم٦م ُمذه٥م ذم ىمقل هق: ىمٚم٧م
 أن اعمًٚمؿ ومٕمغم 6ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف صم٤مسمت٦م ؾمٜم٦م اًمثالث اًمّمٗم٤مت هذه ُمـ يمالً  أن: واحلؼ

شمف، ذم هب٤م ي٠مظمذ  شم٤مرة، وهذه شم٤مرة، هذه يٗمٕمؾ سمؾ ًمألظمرى6 ُمٜمٝم٤م واطمدة يدع ومال صٚمقا

 .أظمرى وشمٚمؽ
 ([3/351) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 ضؿ وال تػريج بال الرفع عـد القديـ أصابع مد

 :10 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .إص٤مسمع ممدودشم٤م ويرومٕمٝمام
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 .[يْمٛمٝم٤م وٓ سمٞمٜمٝم٤م، يٗمرج ٓ] إص٤مسمع، ممدودة يرومٕمٝمام يم٤من و 

: يٕمٜمل - ُمٕمٝم٤م يديف يرومع ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤منش: »3/33ش »اًمزاد» ذم ىم٤ملش: شمٜمٌٞمف»     

 ش.اًم٘مٌٚم٦م هب٤م ُمًت٘مٌالً  إص٤مسمع، ممدودة ،- اإلطمرام شمٙمٌػمة

 ذم يديف6 رومع ذم اًم٘مٌٚم٦م سم٠مص٤مسمٕمف يًت٘مٌؾ ويم٤منش: »3/56» آظمر ُمقوع ذم وىم٤مل 

 .شؾمجقده ذم اًم٘مٌٚم٦م رضمٚمٞمف سم٠مص٤مسمع أجْم٤مً  ويًت٘مٌؾ شمِمٝمده، وذم ؾمجقده، وذم ريمققمف،
 ذم ذًمؽ سمٞم٤من ؾمٞم٠ميت يمام - واًمتِمٝمد اًمًجقد إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم صحٞمح ذيمره ُم٤م: ىمٚم٧م

 .- حمٚمف
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 آومتت٤مح، شمٙمٌػمة ذم إٓ طمدي٨م6 قمغم ومٞمف أىمػ ومٚمؿ اًمرومع6 ذم آؾمت٘م٤ٌمل وأُم٤م

 .وٕمٞمػ وهق
 ومٚمػمومع أطمديمؿ6 اؾمتٗمتح إذا: »رومٕمف قمٛمر اسمـ قمـش إوؾمط» ذم اًمٓمؼماين أظمرضمف

 ش.أُم٤مُمف اهلل وم٢من اًم٘مٌٚم٦م6 سم٤ٌمـمٜمٝم٤م وًمٞمًت٘مٌؾ يديف،

 ذيمره وىمدش. وٕمٞمػ وهق قمٛمران، سمـ قمٛمػم وومٞمفش: »6/316» اهلٞمثٛمل ىم٤مل 

 أنف إٓ: »ىم٤مل صمؿ. ومذيمره...ش طمدي٨ٍم  ذم روي وىمد: »وم٘م٤مل 6ش 6/63» اًمٌٞمٝم٘مل

 .شقمٚمٞمف وميسم٧م وٕمٞمػ6
 اًمتِمٝمد ذم آؾمت٘م٤ٌمل قمغم اًم٘مٞم٤مس سمٓمريؼ قمٜمده ذًمؽ ىَمِقَي  اًم٘مٞمؿ اسمـ ومٚمٕمؾ

 .وهمػمه

 .أقمٚمؿ واهلل
 ([3/611) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 القديـ رفع مقضع

 :11 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 أـمراف هبام حي٤مذي طمتك رومٕمٝمام ذم ي٤ٌمًمغ وأطمٞم٤مٟم٤م ُمٜمٙمٌٞمف، طمذو يمٗمٞمف وجيٕمؾ

 .أذٟمٞمف
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

ٌَْٞمِف، طمذو جيٕمٚمٝمام ويم٤من  .أذٟمٞمف[ ومروع] هبام حُي٤مذي طمتك رومٕمٝمام ورسمام َُمٜمِْٙم

د اعمٜمٙمٌلم، طمذو يٙمقن اًمرومع أن: إطم٤مدي٨م هذه وذم  راطمت٤مه حت٤مذي أن واعمرا

 ىمقل وهق ،- اًمٌٞمٝم٘مل ذيمره يمام - هريرة وأبق واسمٜمف اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ىم٤مل وسمف. ُمٜمٙمٌٞمف

 ذه٥م وإًمٞمف ،-ش 352 ص» ؾمٌؼ ومٞمام يمالُمف ٟمص ذيمرٟم٤م وىمد -ش إم» ذم اًمِم٤مومٕمل
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ش اعمجٛمقع» ذم يمام - اعمٜمذر واسمـ وإؾمح٤مق، وأمحد، ُم٤مًمؽ، ُمذه٥م وهق أصح٤مسمف،

 .ؾمٞم٠ميت ُم٤م ودًمٞمٚمف أذٟمٞمف، طمذو يٙمقن أنف إمم طمٜمٞمٗم٦م أبق وذه٥م. -ش 1/113»
 اسمـ وطمٙم٤مه. أظمر قمغم ٕطمدمه٤م ومْمٞمٚم٦م وٓ سمٞمٜمٝمام، يتخػم أنف: رواي٦م أمحد وقمـ

 .واؾمتحًٜمف احلدي٨م، أهؾ سمٕمض قمـ اعمٜمذر
 يمٕمكم اعمح٘م٘ملم6 قمٚمامئٜم٤م ُمـ يمثػم ُم٤مل وإًمٞمف ؾمٜم٦م، وم٤مًمٙمؾ احلؼ6 هق وهذا: ىمٚم٧م

 .ىمري٤ٌمً  ذًمؽ ذم يمالُمف ٟمص وي٠متٞمؽ احلٜمٗمل، واًمًٜمدي اًم٘م٤مري،

 ؿمحٛمتل إمم يرومع: »وم٘م٤مًمقا  وأصح٤مسمف6 طمٜمٞمٗم٦م أبق هبذه اًمٕمٛمؾ إمم ذه٥م وىمد

 اًمرأي6 إٓ قمٚمٞمف دًمٞمؾ ٓ اًمتخّمٞمص وهذا اعمٜمٙمٌلم، إمم سم٤مًمرومع اعمرأة وظمّمقا ش. أذٟمٞمف

 ذم شمٙمٚمٗمقا  وىمدش. أذٟمٞمٝم٤م طمذاء شمرومع إهن٤م: »قمٜمف احلًـ رواي٦م ذم طمٜمٞمٗم٦م أبق ىم٤مل وًمذًمؽ

 وإُمر اعمٜمٙمٌلم، إمم اًمرومع ذم اًم٤ًمسم٘م٦م إطم٤مدي٨م وسملم إطم٤مدي٨م، هذه سملم اجلٛمع

 جلقاز اعمختٚمٗم٦م6 إومٕم٤مل سملم شمٜم٤مىمض ٓ: »اهلل رمحف اًمًٜمدي ىم٤مل ذًمؽ6 ُمـ أجن

 ٟمًخ قمغم اًمدًمٞمؾ دَل  إذا إٓ ؾمٜم٦م، اًمٙمؾ ومٞمٙمقن ُمتٕمددة6 أوىم٤مت ذم اًمٙمؾ وىمقع

 ....شُمٜم٤موم٤مة ومال اًمٌٕمض6
 ([3/616) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 لف أصؾ ال باإلهبامني التؽبر عـد األذن صحؿتل مس

 :11 وم٘مرة طم٤مؿمٞم٦م اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 ُمـ قمٜمدي هق سمؾ، اًمًٜم٦م ذم ًمف أصؾ ومال، سم٢مهب٤مُمٞمف إذٟملم ؿمحٛمتل ُمس أُم٤م

 .اًمقؾمقؾم٦م دواقمل

 !لف صالة فال الصالة دم يديف رفع مـ: حديث حال

 ش. ًمف صالة ومال اًمّمالة ذم يديف رومع ُمـ[: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]
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 [:اإلمام قال]

 ومٞمف:» وىم٤ملش 43 صش »اعمقوققم٤مت شمذيمرة» ذم ـم٤مهر اسمـ أورده. ُمقوقع

 سمٓم٤مُم٤مت أتك: »ومٞمف اًمذهٌل وىم٤ملش. احلدي٨م يْمع دضم٤مل اهلروي، أمحد سمـ ُم٠مُمقن

: ٟمٕمٞمؿ أبق وىم٤ملش: اًمٚم٤ًمن» وذمش. ُمٜمٝم٤م هذا أطم٤مدي٨م اًمث٘م٤مت قمغم ووع وومْم٤مئح،

 إطم٤مدي٨م ُمـ زم وئمٝمر: ىمٚم٧مش. سم٤معمقوققم٤مت اًمث٘م٤مت قمـ ي٠ميت وو٤مع، ظمٌٞم٨م»

 ذم أورده٤م اًمتل إطم٤مدي٨م وم٢من ه٤مًمؽ، ُمتٕمّم٥م اعمذه٥م، طمٜمٗمل أنف اومؽماه٤م اًمتل

 ومٛمٜمٝم٤م اًمِم٤مومٕمل، اإلُم٤مم ذم واًمٓمٕمـ طمٜمٞمٗم٦م، أيب ًمإلُم٤مم آٟمتّم٤مر قمغم شمدور يمٚمٝم٤م شمرمجتف

 رومع سمٛمنموقمٞم٦م ي٘مقل اًمذي اًمِم٤مومٕمل اعمذه٥م ذم سيح ـمٕمـ ومٝمق احلدي٨م هذا

 واٟمتّم٤مر ي٠ميت، يمام ومٞمف ري٥م ٓ اًمذي احلؼ وهق ُمٜمف واًمرومع اًمريمقع قمٜمد اًمٞمديـ

 ُمذهٌف قمٚمٞمف سمام اخلٌٞم٨م هذا يٙمتػ ومٚمؿ ذًمؽ، سمٙمراه٦م اًم٘م٤مئؾ احلٜمٗمٞم٦م عمذه٥م ُمٙمِمقف

 ُمٌٓمؾ اًمرومع أن اًمٜم٤مس سملم ًمٞمِمٞمع احلدي٨م، هذا اومؽمى طمتك سم٤مًمٙمراه٦م اًم٘مقل ُمـ

 رومع ُمـ: ىم٤مل أنف طمٜمٞمٗم٦م أيب قمـ ُمٙمحقل رواي٦م ي١ميد أن سمذًمؽ أراد وًمٕمٚمف ًمٚمّمالة،

 قمٚمٞمٝم٤م ومٌٜمك آشم٘م٤مين يم٤مشم٥م أُمػم هب٤م اهمؽم اًمرواي٦م وهذه صالشمف ومًدت اًمّمالة ذم يديف

 ومحٙمؿ ُمًٚمٙمف ؾمٚمؽ ُمـ هب٤م اهمؽم ويمذا! سم٤مًمرومع اًمّمالة سمٓمالن ًمٌٞم٤من أخٗمٝم٤م رؾم٤مًم٦م

 قمـ اًمرواي٦م هذه أن ُمع! أجدهيؿ يرومٕمقن ٕهنؿ سم٤مًمِم٤مومٕمل احلٜمٗمل اىمتداء ضمقاز سمٕمدم

 ذم اًمٌٝمٞم٦م، اًمٗمقائد» ذم اًمٚمٙمٜمقي احلًٜم٤مت أبق اًمٕمالُم٦م طم٘م٘مف يمام سم٤مـمٚم٦م طمٜمٞمٗم٦م أيب

 ذم اًم٘م٤مريء اًمِمٞمخ أورده احلدي٨م وهذاش. 633 ،632 ،332 ص» احلٜمٗمٞم٦م شمراضمؿ

 اًمٙمرُم٤مين قمٙم٤مؿم٦م سمـ حمٛمد ووٕمف احلدي٨م هذاش: »43 ص» وىم٤ملش ُمقوققم٤مشمف»

 وهذا: ىمٚم٧مش. ُمقوقع إٟمف: »ىم٤مل أنف اًم٘مٞمؿ اسمـ قمـش 365 ص» ٟم٘مؾ صمؿش. اهلل ىمٌحف

! أظمر ُمـ هىمف أطمدمه٤م ومٚمٕمؾ هذا صم٧ٌم وم٢من اهلروي، ًمف اًمقاوع أن شم٘مدم ُم٤م خي٤مًمػ

 قمٚمامء وقمـ ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف اًمرواي٦م ذم اًمتث٧ٌم وشمرك سم٤مًمًٜم٦م، آقمتٜم٤مء قمدم يٗمٕمؾ ُم٤م ومت٠مُمؾ

 ،ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف ضمدا يمثػمة أطم٤مدي٨م ومٞمف ورد ُمٜمف، واًمرومع اًمريمقع قمٜمد اًمرومعش وم٤مئدة. »إُم٦م

 يمثػمة أطم٤مدي٨م ذم شمٙمٌػمة يمؾ ُمع ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف اًمرومع صم٧ٌم سمؾ اًمٕمٚمامء قمٜمد ُمتقاشمرة هل سمؾ

 اًمٕمٛمؾ يٜمٌٖمل ومال قمٜمف، اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ ـمريؼ ُمـ إٓ ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف اًمؽمك يّمح ومل

 يم٤من إذا هذا اًمٜم٤مذم، قمغم ُم٘مدم اعمث٧ٌم أن: وهمػمهؿ احلٜمٗمٞم٦م قمٜمد شم٘مرر وىمد ٟم٤مف، ٕنف سمف
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 هبذه قمٛمال ومٞمٚمزُمٝمؿ اعم٠ًمخ٦م؟ هذه ذم يمام مج٤مقم٦م يم٤مٟمقا  إذا ومٙمٞمػ واطمدا اعمث٧ٌم

 ىمٞم٤مم سمٕمد ًمٚمٛمذه٥م يتٕمّمٌقا  ٓ وأن سم٤مًمرومع، ي٠مظمذوا أن اعمٕم٤مرض اٟمتٗم٤مء ُمع اًم٘م٤مقمدة

د إٓ ُمٜمٝمؿ سمف ي٠مظمذ مل أنف اعم١مؾمػ وًمٙمـ احلج٦م،  طمتك واعمت٠مظمريـ اعمت٘مدُملم ُمـ أومرا

 !هلؿ ؿمٕم٤مرا اًمؽمك ص٤مر

 (.03-01/ 6) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افتتاح دم يؽقن القديـ رفع أن فقف جاء الذي احلديث بطالن

 فؼط الصالة

 .ُمقوقع سم٤مـمؾش. يٕمقد ٓ صمؿ اًمّمالة اومتتح إذا يده يرومع يم٤من»

 [:اإلمام قال]

 ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم يمت٤مب ذم وروده إٓ احلدي٨م سمٓمالن قمغم دًمٞمؾ صمٛم٦م يٙمـ وًمقمل

 ُمـ يمثػم مجع رواه وىمد ومٙمٞمػ ًمٙمٗمك، اًمٚمٗمظ هذا ظمالف قمغمش 53/  3ش »اعمقـم٠م»

 ظمالومف؟ قمغم ُم٤مًمؽ قمـ واًمرواة اعمّمٜمٗملم

ٟم٦م وأبقش 330/  1» اًمٌخ٤مري وم٠مظمرضمف  3» واًمٜم٤ًمئلش 53/  6» صحٞمحف ذم قمقا

 واًمٓمح٤مويش 355 رىمؿ» واًمِم٤مومٕملش 641/  3» واًمدارُملش 326 - 323و 301/ 

 ُم٤مًمؽ قمـ يمثػمة ـمرق ُمـش 1635و 0230» وأمحدش 313/  3ش »اعمٕم٤مين ذح» ذم

 يديف يرومع يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن. أبٞمف قمـ اهلل قمٌد سمـ ؾم٤ممل قمـ ؿمٝم٤مب اسمـ قمـ

 اًمريمقع، ُمـ رأؾمف رومع وإذا ًمٚمريمقع، يمؼم وإذا اًمّمالة، اومتتح إذا ُمٜمٙمٌٞمف، طمذو

 اًمٚمٗمظ هبذا احلدي٨م أن واًمقاىمع. قمٜمف ًمٚمٌخ٤مري واًمًٞم٤مق احلدي٨م. يمذًمؽ رومٕمٝمام

شمر اًم٤ٌمـمؾ احلدي٨م هلذا اعمخ٤مًمػ  اًمؼم قمٌد اسمـ هد وم٘مد اهلل، رمحف ُم٤مًمؽ قمـ ُمتقا

 مج٤مقم٦م واوم٘مف وىمد! اًمثالصملم ٟمحق قمددهؿ ومج٤مء اًمرواة ُمـ ُم٤مًمؽ قمـ رواه ُمـ أؾمامء

ش 332و 331/  6» اًمٌخ٤مري أظمرضمف. سمف ؿمٝم٤مب اسمـ قمـ روايتف ذم اًمث٘م٤مت ُمـ

ٟم٦م وأبقش 3و 2/  6» وُمًٚمؿ /  6» واًمؽمُمذيش 330/  3» داود أبقش 51/  6» قمقا
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 اًمِم٤مومٕمل ويمذاش 314 ص» واًمدارىمٓمٜمل واًمٓمح٤مويش 643/  3» ُم٤مضمف واسمـش 11

 وشم٤مسمع. سمف ؿمٝم٤مب اسمـ قمـ يمثػمة ـمرق ُمـش 2101و 0101و 1143» وأمحدش 354»

 ذم ُمٜمٙمٌٞمف طمذاء يديف رومع اهلل قمٌد سمـ ؾم٤ممل رأج٧م: »ىم٤مل اجلٕمٗمل وهق ضم٤مسمر اًمزهري

! ضم٤مسمر ىم٤مل رأؾمف، رومع وطملم ريمع، وطملم اًمّمالة، اومتتح طملم ُمرات، صمالث اًمّمالة

 رأج٧م قمٛمر اسمـ وىم٤مل ذًمؽ، يٗمٕمؾ قمٛمر اسمـ رأج٧م ؾم٤ممل وم٘م٤مل ذًمؽ؟ قمـ ؾم٤مح٤م وم٠ًمخ٧م

 وٕمٞمػ، واجلٕمٗمل ،ش1110» وأمحد اًمٓمح٤موي رواهش. ذًمؽ يٗمٕمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 اسمـ ُمقمم ٟم٤مومع ؾم٤مح٤م وشم٤مسمع. ًمٓمرىمف ذًمؽ ويم٠من اًمٓمح٤موي احلدي٨م قمغم ؾمٙم٧م ًمٙمـ

 وإذا يديف رومع ريمع وإذا يديف، ورومع يمؼم اًمّمالة ذم دظمؾ إذا يم٤من قمٛمر اسمـ أن: قمٛمر

 اسمـ ذًمؽ ورومع يديف، رومع اًمريمٕمتلم ُمـ ىم٤مم وإذا يديف، رومع محده عمـ اهلل ؾمٛمع ىم٤مل

ش اًمٞمديـ رومع» وذمش 332/  6ش »صحٞمحف» ذم اًمٌخ٤مري أظمرضمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم قمٛمر

 ورواه قمٜمف، اهلل قمٌٞمد قمـش 312/  6» واًمٌٞمٝم٘ملش 334/  3» داود وأبقش 30 ص»

 قمٜمد اًمرومع ودونش يديف رومع ريمع وإذا» ىمقًمف دون سمف ٟم٤مومع قمـش 55 - 54/  3» ُم٤مًمؽ

 وم٘مط، اعمرومقع سمف ٟم٤مومع قمـ أجقب وشم٤مسمٕمف داود وأبق اًمِم٤مومٕمل رواه ـمري٘مف وُمـ اًم٘مٞم٤مم،

ش 31و 60/  6» واًمٌٞمٝم٘ملش 33ش »ضمزئف» ذم اًمٌخ٤مري أظمرضمف. اًم٘مٞم٤مم قمٜمد اًمرومع دون

 وشم٤مسمعش. 2320» أمحد أظمرضمف سمف ٟم٤مومع قمـ يمٞم٤ًمن سمـ ص٤مًمح وشم٤مسمٕمفش 1326» وأمحد

 رومع ويمٚمام ريمع، يمٚمام يديف يرومع قمٛمر اسمـ رأج٧م: »ىم٤مل دصم٤مر سمـ حم٤مرب أجْم٤م ؾم٤مح٤م

 اًمريمٕمتلم ذم ىم٤مم إذا: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من: ىم٤مل هذا؟ ُم٤م: ًمف وم٘مٚم٧م: ىم٤مل اًمريمقع، ُمـ رأؾمف

 ش.يديف ورومع يمؼم

 واًمٓمرق اًمرواي٤مت ومٝمذه هذا قمرف إذا. صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مدش 2164» أمحد أظمرضمف

 .احلدي٨م هذا سمٓمالن قمغم شمدل قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ قمـ اًمّمحٞمح٦م

 (.105-102/ 6) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الصالة دم القديـ رفع مقاضع

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 
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 :اًمّمالة ؾمٜمـ وُمـ 

... اإلطمرام شمٙمٌػمة قمٜمد: إومم: طم٤مٓت أرسمع ذم يديف يرومع أن يًتح٥م: »ىمقًمف

 ش.اًمث٤مًمث٦م اًمريمٕم٦م إمم اًم٘مٞم٤مم قمٜمد: اًمراسمٕم٦م... ُمٜمف واًمرومع اًمريمقع قمٜمد: واًمث٤مًمث٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

 إمم اهلقي قمٜمد اًمرومع أُم٤م أجْم٤م إظمرى اًمتٙمٌػمات ذم اًمرومع صم٧ٌم ىمد: ىمٚم٧م

 ذم ظمرضمتٝم٤م ىمد اًمّمح٤مسم٦م ُمـ قمنمة قمـ يمثػمة أطم٤مدي٨م ومٗمٞمف ُمٜمف واًمرومع اًمًجقد

 ذم يديف رومع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل رأى أنف احلقيرث سمـ ُم٤مًمؽ قمـ ُمٜمٝم٤مش اجلٞم٤مد اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت»

 اًمًجقد ُمـ رأؾمف رومع وإذا ؾمجد وإذا اًمريمقع ُمـ رأؾمف رومع وإذا ريمع إذا صالشمف

 قمغم صحٞمح سمًٜمد طمزم واسمـ وأمحد اًمٜم٤ًمئل أظمرضمف. أذٟمٞمف ومروع هبام حي٤مذي طمتك

ٟم٦م أبق وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذط  وهق: »ىم٤مل صمؿ ًمٚمح٤مومظش اًمٗمتح» ذم يمامش صحٞمحف» ذم قمقا

 ش.اًمًجقد ذم اًمرومع ذم إطم٤مدي٨م ُمـ قمٚمٞمف وىمٗم٧م ُم٤م أصح

 يرومع يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن أطم٤مدي٨م قمدة ومٗمٞمف إظمرى اًمتٙمٌػمات ُمـ اًمرومع وأُم٤م

 .شمٙمٌػمة يمؾ قمٜمد يديف

  سمٚمٗمظ اًمٙمت٤مب ذم اعمت٘مدم قمٛمر اسمـ طمدي٨م وسملم إطم٤مدي٨م هذه سملم شمٕم٤مرض وٓ

 يمام اًمٜم٤مذم قمغم ُم٘مدم واعمث٧ٌم ُمث٦ٌم وهذه ٟم٤مف ٕنفش اًمًجدشملم سملم يرومٕمٝمام وٓ»... 

 .إصقل قمٚمؿ ذم شم٘مرر

 قمٜمف اهلل ريض أنس ُمٜمٝمؿ اًمًٚمػ ُمـ مج٤مقم٦م قمـ اًمًجدشملم سملم اًمرومع صم٧ٌم وىمد

 إذا يديف يرومع يم٤من أنف قمٜمف ٟم٤مومع ـمريؼ ُمـ طمزم اسمـ روى وم٘مد ٟمٗمًف قمٛمر اسمـ ُمٜمٝمؿ سمؾ

 3 صش اًمٞمديـ رومع» ضمزء ذم اًمٌخ٤مري وروى. ىمقي وإؾمٜم٤مده. اًمريمٕمتلم وسملم ؾمجد

 ي٘مقم أن أراد وإذا  اًمًجقد ُمـ رأؾمف رومع إذا يم٤من أب٤مه أن اهلل قمٌد سمـ ؾم٤ممل ـمريؼ ُمـ

 اًمًٜم٦م هبذه وقمٛمؾ. اًمّمحٞمح ذم اًمٌخ٤مري ذط قمغم صحٞمح وؾمٜمده. يديف رومع

 وهق سمف اًم٘مقل اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم قمـ وروي إثرم رواه يمام طمٜمٌؾ سمـ أمحد اإلُم٤مم

 ش.اعمحغم» ومراضمع طمزم اسمـ ُمذه٥م

 ([336) ص اعمٜم٦م مت٤مم]
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 الصالة مع القديـ رفع حاالت

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

: ىم٤مل قمٛمر اسمـ قمـ ضم٤مء وم٘مد آطمرام شمٙمٌػمة قمغم اًمٞمديـ رومع شم٘مدم وأُم٤م: ىمقًمف 

 ،شيٙمؼم صمؿ ُمٜمٙمٌٞمف سمحذو يٙمقٟم٤م طمتك يديف رومع اًمّمالة إمم ىم٤مم إذا ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من»

 .وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري رواه

 ُمًٚمؿ رواه يديف رومع صمؿ يمؼم: سمٚمٗمظ احلقيرث سمـ ُم٤مًمؽ طمدي٨م ذم ضم٤مء وىمد 

 سمت٘مديؿ ىم٤مل ُمـ أر مل: ىم٤مل احل٤مومظ وًمٙمـ. اًمٞمديـ رومع قمغم اًمتٙمٌػمة شم٘مديؿ يٗمٞمد وهذا

 .اًمرومع قمغم اًمتٙمٌػم

 ذم ٕطمد قمذر ومال احلدي٨م صح٦م وسمٕمد احلٜمٗمٞم٦م ُمذه٥م ذم ىمقل هق سمغم: ىمٚم٧م

 ص اًمدارىمٓمٜمل قمٜمد أنس رواي٦م ُمـ ؿم٤مهد وًمٚمحدي٨م ؾمٞمام وٓ سمف اًمٕمٛمؾ قمـ اًمتقىمػ

 ذم أتؿ ٕنف هبذه وشم٤مرة هبذه وشم٤مرة هبذه شم٤مرة اًمثالصم٦م اهلٞمئ٤مت هبذه اًمٕمٛمؾ وم٤محلؼ 331

 .اًمًالم قمٚمٞمف إشم٤ٌمقمف

 ([331) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 الصالة دم القديـ رفع مقضع دم وادرأة الرجؾ بني التػريؼ عدم

 يديؽ وم٤مضمٕمؾ صٚمٞم٧م6 إذا! طمجر سمـ وائؾ ي٤م[: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

ة أذٟمٞمؽ، طمذاء  .وٕمٞمػش. صمديٞمٝم٤م طمذاء يدهي٤م دمٕمؾ واعمرأ

 [:اإلمام قال]

 اعمرأة6 وصالة اًمرضمؾ صالة سملم اًمتٗمريؼ ذم صحٞمح٤مً  طمديث٤مً  أقمٚمؿ وٓ: ىمٚم٧م

 يمت٤ميب آظمر وم٤مٟمٔمر ظمالومف، اًمًٚمػ سمٕمض قمـ صم٧ٌم وىمد. وآضمتٝم٤مد اًمرأي هق وإٟمام

 طمذو يديف جيٕمؾ يم٤من - ملسو هيلع هللا ىلص - اًمٜمٌل أن صم٧ٌم أنف: ذًمؽ ي١ميد ومم٤مش. اًمّمالة صٗم٦م»

 وم٤مًمتٗمريؼش. اًمّمالة صٗم٦م» ذم خمرضم٤مً  شمراه يمام شم٤مرة6 أذٟمٞمف هبام وحي٤مذي شم٤مرة، ُمٜمٙمٌٞمف

 . أقمٚمؿ واهلل. ُمٜمٙمر احلدي٨م ذم اعمذيمقر

 (.423/ 33/6) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 مـف والرفع الركقع عـد القديـ رفع تقاتر

 [:اإلمام قال]

شمر ىمد  .ُمٜمف واًمرومع اًمريمقع قمٜمد يديف رومٕمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ شمقا

 (.1/323) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 مع ورفع خػض كؾ دم مسـقن القديـ رفع أن عذ التـبقف

 السـقة مراتب تػاوت

 سمٕمض، ُمـ أىمقى اًمرومع هذا سمٕمض وًمٙمـ شمٙمٌػمة، يمؾ ُمع يديف يرومع :الشقخ

 اًمرومع وهذا ُمٜمف، واًمرومع اًمريمقع قمٜمد اًمرومع ُمـ أىمقى اإلطمرام شمٙمٌػمة قمٜمد وم٤مًمرومع

 إمم إول اًمتِمٝمد ُمـ يٜمٝمض طمٞمٜمام اًمٞمديـ رومع ُمـ أىمقى ُمٜمف واًمرومع اًمريمقع قمٜمد

 اًمتٙمٌػمات ذم اًمرومع ُمـ أىمقى إنقاع هذه يمؾ ذم اًمرومع وهذا اًمث٤مًمث٦م، اًمريمٕم٦م

 سم٘مل ومٞمام وهق ُمًتح٦ٌم وؾمٜم٦م ذيمره ؾمٌؼ ُم٤م وهق ُم١ميمدة ؾمٜم٦م رومع هٜم٤مك: أي إظمرى،

 إمم يم٤مًمٕمقدة.. اًمًجقد ُمـ اًمرأس يمرومع.. اًمًجقد إمم يم٤مهلقي اًمتٙمٌػمات ُمـ

 اًمتٙمٌػمات هذه اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمريمٕم٦م إمم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًجدة ُمـ اًمرأس يمرومع.. اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًجدة

 ُم٤م ُمالطمٔم٦م ُمع ًمٙمـ شمٙمٌػمة يمؾ ُمع اًمٞمديـ رومع وم٤معمنموع اًمٞمديـ، رومع ومٞمٝم٤م يًتح٥م

 .ُمًتح٦ٌم ؾمٜم٦م سملم وُم٤م ُم١ميمدة ؾمٜم٦م سملم

 ...يٛمٙمـ ـمٞم٥م :مداخؾة

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ٓ :الشقخ

 (11:63:14( /0) راسمغ ومت٤موى)
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 ورفع خػض كؾ دم األيدي رفع

 دًمٞمؾ؟ ًمف هؾ ورومع، ظمٗمض يمؾ ذم إجدي ًمرومع سم٤مًمٜم٦ًٌم :السائؾ

 ؾمٜمـ» ذم ومٌٕمْمٝم٤م شمٙمٌػم، يمؾ ُمع إجدي ًمرومع قمديدة أطم٤مدي٨م ضم٤مءت :الشقخ

 ُمٙم٦م، ذم ُم٘مٞمٛملم يم٤مٟمقا  اًمذيـ احلدي٨م قمٚمامء وٕطمدش داوود ؾمٜمـ» وذمش اًمٜم٤ًمئل

 ومجٛمع ظم٤مص٦م، اعم٠ًمخ٦م هذه ذم  صٖمػمة رؾم٤مًم٦م ًمفش اهلٜمدي احلؼ قمٌد» اؾمٛمف وأفمـ

 ذم أنس طمدي٨م ذًمؽ وُمـ شمٙمٌػمة يمؾ ُمع اًمٞمديـ رومع ذم ضم٤مءت اًمتل إطم٤مدي٨م ومٞمٝم٤م

 ذم يديف يرومع يم٤من وؾمٚمؿ آخف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم  اًمٜمٌل أنش ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ُمّمٜمػ»

 .ورومع ظمٗمض يمؾ

 قمٜمد اًمرومع سمخالف ُُم١َميَمدة، ؾمٜم٦م ًمٞم٧ًم ًمٙمٜمٝم٤م ُمًتح٦ٌم، ؾمٜم٦م اًمرومع ومٝمذا: ًمذًمؽ 

 .ُمٜمف اًمرأس رومع وقمٜمد اًمريمقع

 ويم٤من ىم٤مل اًمرومع ُمقاوع ذيمر قمٜمدُم٤م قمٛمر، اسمـ حلدي٨م شمقضمٞمٝمٙمؿ :السائؾ

 ذًمؽ؟ ؾمقى ذم يٗمٕمٚمف ٓ اهلل رؾمقل

 قمٔمٞمٛم٦م وم٘مٝمٞم٦م ىم٤مقمدة اًمٕمٚمؿ، أهؾ ىمقاقمد ُمـ ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ رآه، ُم٤م ذًمؽ :الشقخ

 سمٕمض طمقل يمثػمة إؿمٙم٤مٓت إزاًم٦م ُمـ هب٤م مَتََٙمـ اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م قمرومٝم٤م وإذا ضمدًا،

ش اًمٜم٤مذم قمغم ُيَ٘مَدم اعمُـْث٧ٌِم»: شم٘مقل اًمتل هل اًم٘م٤مقم٦م شمٚمؽ اًم٘مْمٞم٦م، هذه وُمٜمٝم٤م إطم٤مدي٨م

 ش.اًمٜم٤مذم قمغم ُم٘مدم اعمث٧ٌم»

 ًمٙمـ اًمًجدة، ذم اًمرومع يٜمٗمل اًمّمح٤مسم٦م ؾم٤مئر وقمـ قمٜمف اهلل ريض قمٛمر وم٤مسمـ 

 .اًمٜم٤مذم قمغم ُُمَ٘مَدم اعمُـْث٧ٌِم: ومٜم٘مقل اًم٘م٤مقمدة إمم ومٜمٕمقد أثٌتف، همػمه

 أن إمم يرهمٌقن يم٤مٟمقا  اًمذيـ اًمٙمقوم٦م أهؾ اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم أضم٤مب اًم٘م٤مقمدة هبذه 

 ُمًٕمقد اسمـ اهلل قمٌد سمحدي٨م حيتجقن ويم٤مٟمقا  إومم، اًمتٙمٌػمة ُمع إٓ يٙمقن ٓ اًمرومع

 ش.ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل صالة ًمٙمؿ ُأَصّٚمـل أٓ: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض
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 وذم اًمٙمقومٞملم، قمغم َردّ  اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم رأؾمٝمؿ وقمغم احلدي٨م أئٛم٦م ٕن  

 اسمـ سمحدي٨م حيت٩م يم٤من اًمذي اهلل، رمحف صم٤مسم٧م اسمـ اًمٜمٕمامن طمٜمٞمٗم٦م أبق ُم٘مدُمتٝمؿ

 .ُمًٕمقد

 اهلل رمحف طمٜمٞمٗم٦م أيب اإلُم٤مم رأؾمٝمؿ وقمغم اًمٙمقومٞملم، قمغم اطمت٩م اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم 

 اًم٘م٤مقمدة هبذه قمٚمٞمف رد اإلطمرام، شمٙمٌػمة ذم إٓ اًمرومع ذقمٞم٦م قمدم إمم يذه٥م يم٤من اًمذي

 ومٙم٤من ُمًٕمقد اسمـ ٟمٗمل أُم٤م اًمًجقد، قمٜمد اًمرومع قمٛمر اسمـ ٟمٗمك يمام ٟمٗمك ُمًٕمقد اسمـ

 اًمذيـ اًمٙمقومٞملم قمغم اًمٌخ٤مري اطمت٩م سمامذا اإلطمرام، سمتٙمٌػمة إٓ اًمرومع ٟمٗمك أوؾمع،

 اهلل ريض احلٌٌم سمالل سمحدي٨م اإلطمرام؟ شمٙمٌػمة قمٜمد وم٘مط اًمرومع ذقمٞم٦م ذم اىمتٍموا

 ُمٙم٦م وؾمٚمؿ آخف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم  اًمٜمٌل دظمؾ ح٤م ٟمٗمًف قمٛمر اسمـ قمٜمف رواه اًمذي قمٜمف

 .ريمٕمتلم صغم اًمٙمٕم٦ٌم، ضمقف ودظمؾ وم٤محت٤ًم،

 قمٛمر اسمـ وشمٚم٘م٤مه اًمٙمٕم٦ٌم، ضمقف ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمع ظمرج طمٞمٜمام سمالل وصػ 

 صغم: »ىم٤مل اًمٙمٕم٦ٌم دظمؾ ح٤م اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل صٜمع ُم٤مذا: وؾم٠مخف قمٜمف اهلل ريض

: ًمف وم٘م٤مل اًمقاصػ، هق سمالل سمدىم٦م، يّمػ أن هق ؿمقفش اًمٕمٛمقديـ سملم ريمٕمتلم

 يم٤من أنف دًمٞمؾ أذرع، صمالصم٦م اًمٙمٕم٦ٌم ضمدار وسملم وسمٞمٜمف اًمٕمٛمقديـ، سملم ريمٕمتلم صغم

 اًمرؾمقل أن ُيث٧ٌم سمالل قمـ قمٛمر اسمـ طمدي٨م هذا سمدىم٦م، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة ُياَلطمظ

 اًمٙمٕم٦ٌم، ضمقف ذم ُيَّمؾ   مل إٟمف: ومٞم٘مقل قم٤ٌمس اسمـ أُم٤م اًمٙمٕم٦ٌم، ضمقف ذم ريمٕمتلم صغم

 ًمّمالة اعمُْث٧ٌِم سمالل أبحدي٨م اًمٕمٚمؿ، أهؾ أظمذ ومٌامذا اًمٌخ٤مري ىم٤مل ظم٤مرضمٝم٤م، وإٟمام

 .اًمريمٕمتلم ه٤مشملم ٟمٗمك اًمذي قم٤ٌمس اسمـ سمحدي٨م أم ريمٕمتلم،  اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل

 .اًمٜم٤مذم قمغم ُُمَ٘مّدم اعمُـْث٧ٌِم ًم٘م٤مقمدة سمالل6 سمحدي٨م أظمذوا: اًمٌخ٤مري ىم٤مل 

٧ٌُم أن  اعمُـْث٧ٌِم أثٌتف ُم٤م ُيْث٧ٌِم أن سمنمط ُُمَٓمِردة، اًم٘م٤مقمدة وهذه   سم٤مًمًٜمد إًمٞمٜم٤م َيْث

 .واوح هذا احلج٦م، سمف شمتؿ اًمذي

 ومزدٟم٤مه ُمٜمف، واًمرومع اًمريمقع قمٜمد اًمرومع ًمٜم٤م اصم٧ٌم قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض قمٛمر وم٤مسمـ 

 اسمـ أنس صمؿ اإلطمرام، شمٙمٌػمة قمٜمد وم٘مط اًمرومع أث٧ٌم اًمذي ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م قمغم
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 همػم ذم اًمرومع أثٌتقا  اًمّمح٤مسم٦م ُمـ وهمػمه احلقيرث اسمـ ُم٤مًمؽ احلقيرث واسمـ ُم٤مًمؽ

 .ُمًٕمقد اسمـ قمغم قمٛمر اسمـ زادمه٤م اًمٚمذيـ اعمقوٕملم

 رواي٦م قمغم زي٤مدشمف أظمذٟم٤م يمام قمٛمر اسمـ رواي٦م قمغم اًمزي٤مدة ٟم٠مظمذ أن قمٚمٞمٜم٤م ومقضم٥م 

 .ُمًٕمقد اسمـ

 قمٜمد اًمرومع ٟمٗمل أث٧ٌم اًمذي ٟمٗمًف قمٛمر اسمـ قمـ صح ىمد أنف اجلٛمع هذا ي١ميمد 

 .اًمًجقد قمٜمد يديف يرومع يم٤من أنف اًمًجقد،

 وصؾ قمٜمدُم٤م وىمقومٝمؿ وقمدم اًمّمح٤مسم٦م، إٟمّم٤مف ُمـ ومٝمذا: اًمٕمٚمؿ أهؾ وي٘مقل 

  اًمرؾمقل أر مل أن٤م ىم٤مل أنف ومٛمع سمٕمض، قمٚمؿ ُمـ يًتٗمٞمد سمٕمْمٝمؿ يم٤من سمؾ قمٚمٛمٝمؿ، إًمٞمف

 أظمريـ اًمّمح٤مسم٦م رواي٦م قمغم اقمتامداً  يرومع6 سمٕمد ومٞمام هق ُرئل وم٘مد يرومع، اًمًالم قمٚمٞمف

 قمٛمر اسمـ يِم٤مهده مل اًمذي اعمقوع ذًمؽ ذم يرومع اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ؿم٤مهدوا اًمذيـ

 .ٟمٗمًف

 قمٚمٞمٙمؿ واًمًالم اًمٜم٤مومٞم٦م، وإطم٤مدي٨م اعمُْثٌَِت٦م إطم٤مدي٨م سملم ُيـْجَٛمع اًم٘م٤مقمدة هبذه 

 .مجٞمٕم٤مً 

 (  11: 01: 36/ 132/ واًمٜمقر اهلدى) 

 قال مـ عذ والرد مـف؟ والرفع الركقع عـد القديـ رفع حؽؿ

 مؼدم ادُـْثبِت وهؾ اإلحرام، تؽبرة مع إال يؽقن ال الرفع أن

 ال؟ أم الـادم عذ

 وُمـ طمٜمٞمٗم٦م، أبق اإلُم٤مم: ذًمؽ قمغم ضمدا واًمٙمثػمة اًمٙمثػمة إُمثٚم٦م ُمـ :الشقخ

 ُمـ صمؿّ  اًمِمٞم٤ٌمين، طمًـ سمـ وحمٛمد يقؾمػ، أيب ُمـ ًمف، اعمالزُملم شمالُمذشمف ُمـ شمٌٕمف

 يم٤مٟمقا  اًمذيـ اًمٙمقومٞملم، ُمـ طمٜمٞمٗم٦م ٕيب ُمٕم٤مًسا  يم٤من وُمـ هذا، يقُمٜم٤م إمم سمٕمدهؿ ضم٤مء

 .اًمريمقع ُمـ اًمرأس رومع وقمٜمد اًمريمقع قمٜمد ُمثال اًمٞمديـ رومع يرون ٓ
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 مم٤م يم٤من أجْم٤م وهق أوًٓ، همػممه٤م وذم اًمّمحٞمحلم ذم صم٤مسم٧م ذًمؽ ذم واحلدي٨م 

  احلدي٨م؟ هبذا ٟمحـ اًمٕمٛمؾ ٟمدع ومٝمؾ صم٤مٟمٞم٤ًم، سمٍمهؿ حت٧م وىمع

 ىمقي٦م، طُمَج٦مً  احلدي٨م هبذا اًمٕمٛمؾ شمريمقا  اًمذيـ طمج٦م ٟمجد مل ٕنٜم٤م 6ٓ: اجلقاب

 .أىمقى طمجتٝمؿ احلدي٨م هبذا قمٛمؾ ُمـ وضمدٟم٤م ذًمؽ، ُمـ اًمٕمٙمس وقمغم

 ريض ُمًٕمقد اسمـ قمـ صم٧ٌم: ىم٤مًمقا  اإلطمرام شمٙمٌػمة قمٜمد إٓ رومع ٓ: ىم٤مل ُمـ طمج٦م

 مل صمؿّ  يديف ومرومع ؟ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة سمٙمؿ أصكم أٓ: »ٕصح٤مسمف ىم٤مل أنف قمٜمف، اهلل

 مُحَٞمد وأيب احلقيرث اسمـ وُم٤مًمؽ قمٛمر اسمـ قمـ شمؽما  أطم٤مدي٨م ضم٤مءت ىمد ًمٙمـ. َيُٕمد

 قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل يم٤من: ىم٤مًمقا  ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ قمنمة ذم اًم٤ًمقمدي

 .ُمٜمف اًمرومع وقمٜمد اًمريمقع وقمٜمد اًمّمالة اومتت٤مح قمٜمد يديف يرومع وؾمّٚمؿ آخف وقمغم

: شم٘مقل اعم٠ًمخ٦م، هذه همػم ذم اًمٕمٚمامء قمٚمٞمٝم٤م ضمرى اًمتل إصقًمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة: وىم٤مًمقا  

 ش.اًمٜم٤مذم قمغم ُُمَ٘مَدم اعمْث٧ٌِْم »

 اسمـ ضمالًم٦م وُمع ٟمٗمك، ُمًٕمقد واسمـ أث٧ٌم، اًمريمقع قمٜمد اًمرومع روى اًمذي 

 .اًمٜم٤مذم قمغم ُُمَ٘مَدم اعمُْث٧ٌِم إن ٟم٘مقل ُمًٕمقد،

 ظم٤مص٦م رؾم٤مًم٦مً  أخػ احلدي٨م، ذم سمحؼ اعم١مُمٜملم أُمػم اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم َأَخػ وىمد 

 مل اًمذيـ اًمٙمقوم٦م أهؾ قمغم اطمت٩م وىمدش اًمّمالة ذم اًمٞمديـ رومع سمجزء» اعمٕمرووم٦م وهل

 ظمٗمل ٟم٘مقل ٓ– ي٠مظمذوا مل واًمذيـ ُمٜمف، واًمرومع اًمريمقع قمٜمد اًمرومع سم٠مطم٤مدي٨م ي٠مظمذوا

ٌَْٝم٦م وًمٙمـ سمٍمهؿ، حت٧م يم٤من – ٓ احلدي٨م، قمٜمٝمؿ  اًمٕمٛمؾ شمريمقا  هلؿ، قمرو٧م ًمُِم

ٌَت٦م إطم٤مدي٨م هبذه  .اعمُْث

 وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم اًمّمحٞمح، ذم ضم٤مء سمام اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم ومح٤مضمجٝمؿ 

 أن سمٕمد صمؿ وم٤محت٤م، ُمٙم٦م دظمؾ ُمٙم٦م، ومتح ذم وؾمّٚمؿ آخف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل أن

 .ريمٕمتلم ومٞمٝم٤م وصغم دظمٚمٝم٤م اًمٙمٕم٦ٌم، قمغم ُمٜمّمقسم٦م يم٤مٟم٧م اًمتل إصٜم٤مم ُمـ َٟمَٔمٗمٝم٤م

 ظمرج وح٤م اًمٙمٕم٦ٌم، ضمقف ذم ُمٕمف وصغم اًمٜمٌل ُمع دظمؾ قمٜمف اهلل ريض ومٌالل 

 ومٕمؾ ُم٤مذا: وم٠ًمخف قمٛمر سمـ اهلل قمٌد شمٚمّ٘م٤مه سمالل وظمرج واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل
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  -دىمٞمؼ حتديد – اًمٕمٛمقديـ سملم ريمٕمتلم صغم: ىم٤مل اًمٙمٕم٦ٌم؟ ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 .أذرع صمالصم٦م اًم٘مٌٚم٦م ضمدار سملمو سمٞمٜمف ويم٤من

٤ٌّمس اسمـ اهلل قمٌد أُم٤م   ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُيَّمؾ   مل ىم٤مل -اًم٘مرآن ْرضُمـامنشمُ – قم

ٌُؾ ذم صغم وإٟمام اًمٙمٕم٦ٌم،  .قمٜمٝم٤م ظم٤مرضم٤مً  ادم٤مهٝم٤م ذم اًمٙمٕم٦ٌم ىُم

 اسمـ قمٜمف رواه اًمذي سمالل سمحدي٨م ىم٤مـم٦ٌم اًمٕمٚمامء وم٠مظمذ: اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم ي٘مقل 

 ريمٕمتلم، وصغم اًمٙمٕم٦ٌم دظمؾ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل رأى ٕنف ُمث٧ٌِم6 ٕنف ح٤مذا؟ قمٛمر،

 رواي٦م وشمريمقا  ُمثٌت٦م6 ٕهن٤م سمالل، قمـ قمٛمر اسمـ رواي٦م آصمروا اًمدىمٞمؼ، اًمقصػ وسمذًمؽ

٤ٌّمس اسمـ ٧ٌَم ٟم٤مومٞم٦م، ٕهن٤م قم  .اًمٜم٤مذم قمغم ُُمَ٘مّدم واعمُـْث

 ٕن قم٘مٚمٞم٦م6 سمدهٞم٦م ىم٤مقمدة هل أصقًمٞم٦م شمٙمقن أن ىمٌؾ إصقًمٞم٦م، اًم٘م٤مقمدة وهذه 

 ُمـ ٓسمد -واعمخؼمان ُمتٜم٤مىمْم٤من ظمؼمان ضم٤مءه إذا وومٓمرشمف وـمٌٞمٕمتف سمًجٞمتف اإلٟم٤ًمن

 اعمقصؾ، طمي إؾمح٤مق أبق ُمثال ىم٤مل أطمدمه٤م صم٘م٦م، يمالمه٤م واعمخؼمان -اًمنمط هذا

 ي٘مَدم؟ ُمـ وم٘مقل رأجتف، ُم٤م طمي ُم٤م ٓ: ىم٤مل وآظمر

 .قم٘مٚمٞم٦م ُمٜمٓم٘مٞم٦م ىم٤مقمدة هذه اًمٜم٤مذم، قمغم ُُمَ٘مَدم اعمُْث٧ٌِم 

 ٟمحـ؟ ٟمؽميمف ومٝمؾ اًمرومع، سمٕمدهؿ ضم٤مء وُمـ اًمٙمقوم٦م وأهؾ طمٜمٞمٗم٦م أبق شمرك وًمذًمؽ 

ه وٓ اضمتٝم٤مده وًمف إُم٤مم وذاك اًمٜم٤مذم، قمغم ُُمَ٘مَدم اعمُْث٧ٌِم ٓ،: ٟم٘مقل   َٟمِٕمٞم٥م وٓ ُٟمَٕمػم 

 . طم٤مل يمؾ قمغم اهلل قمٜمد أضمره وًمف قمٚمٞمف،

 ُمـ أطمداً  أن ٟمٕمٚمؿ ومل اًم٧ًٌم، يقم صقم قمـ اًمٜمٝمل طمدي٨م ُمثؾ إمم ضمئٜم٤م إذا: إذاً 

 .سمف أظمذ اعمِمٝمقريـ إئٛم٦م

 أو اعمت٘مدُملم، اًمٕمٚمامء سمٕمض ُمـ سمف قمٛمؾ ُمـ سم٤مًمٕمٚمؿ، ٟم٤مومٚم٦م إو٤موم٦م قمٚمٛمٜم٤م وىمد 

 ش.ُم٤ًمضمد صمالصم٦م ذم إٓ اقمتٙم٤مف ٓ» طمدي٨م ضم٤مءٟم٤م

 سمف، قمٛمؾ ىمد اًمًٚمػ ُمـ سمٕمض أن قمٚمٛمٜم٤م ًمٙمٜمٜم٤م سمف، قمٛمؾ إئٛم٦م أطمد أن ٟمٕمٚمؿ ومل 

ٌُٜم٤م ًْ  أن قمذر ًمٜم٤م وًمٞمس ًمديٜم٤م، وصم٧ٌم ذًمؽ ىم٤مل ىمد  اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل يٙمقن أن وَمَح

 .سمف اًمٕمٛمؾ ٟمدع
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 َٓ  َيْقمَ ﴿ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل يدي سملم وىمػ أنف اعمًٚمؿ يتّمقر ومٝمؾ 

َٓ  َُم٤مٌل  َيٜمَْٗمعُ  َٓ *  سَمٜمُقنَ  َو ـْ  إِ  ًمف وم٘م٤مل[. 45-44:اًمِمٕمراء﴾ ]ؾَمٚمِٞمؿٍ  سمَِ٘مْٚم٥ٍم  اّلَِلَ  َأتَك َُم

 .قمٌدي أي اًمٕم٤معملم رب

 أو احلدي٨م هبذا شَمْٕمَٛمؾ مل ح٤مذا: ًمف ىم٤مل إذا اًمرهٞم٥م، اعمقىمػ هذا اعمًٚمؿ يتّمقر

 أئٛم٦م ُمـ سمف قَمِٛمؾ ُمـ قمٚمٛم٧م ُم٤م أن٤م: ُمٜم٤م ًمٚمٕمٌد ي٘مقل يمام ي٘مقل هؾ احلدي٨م؟ سمذاك

 يمٚمٝمؿ؟ اعمًٚمٛملم إُم٤مم هق اهلل رؾمقل أخٞمس ـمٞم٥م،!! اعمًٚمٛملم

 ىمد دوٟمف ُمـ أو احلدي٨م، هبذا ىم٤مل ىمد مجٞمٕم٤مً  اعمًٚمٛملم إُم٤مم أن شمٕمرف أن سملم اًمٗمرق ومام 

 َٓ  َيْقمَ ▬ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ىم٤مئٚمٝم٤م شمٜمٗمع ٓ ُمرومقو٦م، داطمْم٦م طُمّج٦م هذه ٓ، احلدي٨م؟ هبذا قمٛمؾ

َٓ  َُم٤مٌل  َيٜمَْٗمعُ  َٓ *  سمَٜمُقنَ  َو ـْ  إِ  .[45-44:اًمِمٕمراء]♂ ؾَمٚمِٞمؿٍ  سمَِ٘مٚم٥ٍْم  اّلَِلَ  أَتَك َُم

 الثالثة إىل الـفقض عـد القديـ رفع

 اًمتِمٝمد، سمٕمد اًمٞمديـ سمرومع يٙمقن هؾ واًمرسم٤مقمٞم٦م، اًمثالصمٞم٦م اًمّمالة ذم :مداخؾة

 اًمٜمٝمقض؟ سمٕمد أو سم٤مًمٜمٝمقض اإلٟم٤ًمن هيؿ قمٜمدُم٤م

 سم٤مًمٜمٝمقض هيؿ طمٞمٜمام ىمٌؾ، سمٕمد، ُمش اًمٜمٝمقض قمٜمد إومم اًمّمقرة ٓ :الشقخ

 .يديف وسمػمومع سمٞمٙمؼم

 ( 11: 61: 16/ 310/  واًمٜمقر اهلدى) 

 تؽبرة كؾ دم القديـ رفع مرشوعقة

ش. وىمٕمقد وىمٞم٤مم وظمٗمض رومع يمؾ رم يٙمؼم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك رأج٧م: »ُمًٕمقد اسمـ ىمقل

 .صحٞمح. وصححف واًمؽمُمذى واًمٜم٤ًمئك أمحد رواه

 يمثػمة أطم٤مدي٨م ذًمؽ ورم شمٙمٌػمة يمؾ ُمع اًمرومع ُمنموقمٞم٦م وهق ه٤مُم٦م وم٤مئدة وومٞمف

 أمحد اإلُم٤مم ُمٜمٝمؿ اًمًٚمػ ُمـ مج٤مقم٦م ىم٤مل وىمدش اًمّمالة صٗم٦م ختري٩م» رم ظمرضمتٝم٤م

 ش.336 صش »اًمّمالة صٗم٦م» رم ذيمرشمف يمام يٗمٕمٚمف ويم٤من

 ([111) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]
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 السجقد دم التؽبرة مع القديـ رفع مرشوعقة

 اًمّمالة، اومتتح إذا ُمٜمٙمٌٞمف طمذو يديف يرومع يم٤من ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن قمٛمر اسمـ قمـ

 عمـ اهلل ؾمٛمع: »وىم٤مل يمذًمؽ، رومٕمٝمام اًمريمقع ُمـ رأؾمف رومع وإذا ًمٚمريمقع، يمؼم وإذا

 .   اًمًجقد ذم ذًمؽ يٗمٕمؾ ٓ ويم٤منش احلٛمد ًمؽ رسمٜم٤م محده،

 ذم اًمرومع ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف صح وىمد[: سم٘مقًمف احلدي٨م هذا قمغم إًم٤ٌمين اإلُم٤مم قمٚمؼ]

 ذم أطم٤مديثٝمؿ قمغم شمٙمٚمٛم٧م وىمد اًمّمح٤مسم٦م، ُمـ مج٤مقم٦م قمـ شمٙمٌػمة يمؾ وُمع اًمًجقد،

 ُم٘مدم اعمث٧ٌم أن إصقل ذم اعم٘مرر وُمـش ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة صٗم٦م أطم٤مدي٨م ختري٩م»

 ُمٜمٝمؿ إئٛم٦م، ُمـ مج٤مقم٦م سمف ىم٤مل وىمد أطمٞم٤مٟم٤ًم، وًمق اًمراضمح هق هب٤م وم٤مًمٕمٛمؾ اًمٜم٤مذم، قمغم

 سمٕمض وي٠ميتش 336صش »اًمّمالة صٗم٦م» ذم ٟم٘مٚمتٝم٤م وىمد قمٜمف، إثرم رواي٦م ذم أمحد

 .ىمري٤ٌمً  ذًمؽ ذم إطم٤مدي٨م

 ش3/604 اعمّم٤مسمٞمح ُمِمٙم٤مة»

 ورفع خػض كؾ دم القديـ رفع مرشوعقة

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة سمٙمؿ أصكم أٓ: ُمًٕمقد اسمـ ًمٜم٤م ىم٤مل: ىم٤مل قمٚم٘مٛم٦م وقمـ 

 . آومتت٤مح شمٙمٌػمة ُمع واطمدة ُمرة إٓ يديف يرومع ومل ومّمغم

 . واًمٜم٤ًمئل داود وأبق اًمؽمُمذي، رواه

 .اعمٕمٜمك هذا قمغم سمّمحٞمح هق ًمٞمس :داود أبق وىم٤مل

 طمدي٨م: وم٘م٤مل اًمؽمُمذي وظم٤مًمٗمف: ىمٚم٧م: احلدي٨م هذا قمغم ُمٕمٚم٘م٤مً  إًم٤ٌمين ىم٤مل

 عمـ ٟمجد ومل ُمًٚمؿ، ذط قمغم صحٞمح وإؾمٜم٤مده صحٞمح، طمدي٨م أنف واحلؼ طمًـ،

 ذم اإلمج٤مل هذا ومّمٚم٧م وىمد أضمٚمٝم٤م، ُمـ احلدي٨م ورد هب٤م، اًمتٕمٚمؼ يّمٚمح طمج٦م أقمٚمف

 ُمـ شم٘مدم ُم٤م احلدي٨م هبذا يٕم٤مرض أن جيقز ٓ وًمٙمـش 310 ،311ش »اًمًٜمـ صحٞمح»

 وُمـ ُمثٌت٦م، وشمٚمؽ ٟم٤مف ٕنف واًمًجقد، اًمريمقع قمٜمد اًمٞمديـ ًمرومع اعمثٌت٦م إطم٤مدي٨م
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 سمٕمض اوٓمر احل٘مٞم٘م٦م وهلذه اًمٜم٤مذم، قمغم ُم٘مدم اعمث٧ٌم ان إصقل قمٚمؿ ذم اعم٘مرر

 ش.اًمّمالة صٗم٦م» ذم سمٞمٜمتف يمام اعمذيمقر اًمرومع سمٛمنموقمٞم٦م اًم٘مقل إمم احلٜمٗمٞم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء

 [3/610 اعمّم٤مسمٞمح ُمِمٙم٤مة]



 

 اليسرى على لينيىا وضع   
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 اإلشدال جقاز وعدم بف واألمرُ  القرُسى، عذ القؿـك َوْضعُ 

 :12 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 

 قمٚمٞمٝمؿ إنٌٞم٤مء ؾمٜمـ ُمـ وهق اًمتٙمٌػم، قم٘م٥م اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك يده يْمع صمؿ

 .إؾمداهلام جيقز ومال أصح٤مسمف، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمف وأُمر واًمًالم، اًمّمالة
 .اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك يده يْمع ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من:  اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 وأن ؾُمحقرٟم٤م، وشم٠مظمػم ومٓمرٟم٤م، سمتٕمجٞمؾ ُأُِمْرٟم٤م - إنٌٞم٤مء ُمٕمنَم  - إَٟم٤م: »ي٘مقل ويم٤من

 .شاًمّمالة ذم ؿمامئٚمٜم٤م قمغم أجامٟمٜم٤م ٟمْمع
 وووع وم٤مٟمتزقمٝم٤م، اًمٞمٛمٜمك6 قمغم اًمٞمنى يده ووع وىمد يّمكم وهق سمرضمؾ ُمر و

 .اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك
 ([3/611) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 القرسى عذ القؿـك وضع هقئة

 : 13 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .واًم٤ًمقمد اًمرؾمغ وقمغم اًمٞمنى، فمٝمر قمغم اًمٞمٛمٜمك ويْمع

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 سمذًمؽ وأُمر» واًم٤ًمقمد، واًمرؾمغ اًمٞمنى يمٗمف فمٝمر قمغم اًمٞمٛمٜمك يْمع ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من

 .شأصح٤مسمف

 يٗمٞمد ومٝمق اًمقوع6 هبذا ي٠مُمر يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف صم٧ٌم وإذا :شاًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل  

 سمف ىم٤مل وم٢من اعمت٘مدُملم، إئٛم٦م ُمـ سمف اًم٘مقل إمم ذه٥م ُمـ ٟمجد مل وًمٙمٜمٜم٤م ذًمؽ، وضمقب

 .أقمٚمؿ واهلل. ذًمؽ إمم اعَمّمػمُ  َوضَم٥َم  ُمٜمٝمؿ6 أطمد
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 قمٚمٞمف، َيِردُ  ُم٤م وذيمر ذًمؽ، إممش 6/313ش »إوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين ُم٤مل وىمد

 .ؿمئ٧م إذا ذًمؽ ذم يمالُمف ومراضمع قمٜمف6 أضم٤مب صمؿ
 ([3/615) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 القرسى عذ بالقؿـك الؼبض

 :14 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 

 .اًمٞمنى قمغم سم٤مًمٞمٛمٜمك ي٘مٌض وشم٤مرة
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 صم٧ٌم اًمقوع6 صح ومٙمام وسم٤مجلٛمٚم٦م6  اًمٞمنى قمغم سم٤مًمٞمٛمٜمك ي٘مٌض - أطمٞم٤مٟم٤مً  - ويم٤من

  .شم٤مرة وهذا شم٤مرة، هذا يٗمٕمؾ أن وإومْمؾ سم٤مًمًٜم٦م، أتك وم٘مد ومٕمؾ6 سم٠مهيام وم٤معمّمكم اًم٘مٌض،

 ([.3/631) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 والؼبض القضع بني اجلؿع حؽؿ

 :14 وم٘مرة طم٤مؿمٞم٦م اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 واطمد آن ذم واًم٘مٌض اًمقوع سملم اجلٛمع ُمـ اعمت٠مظمريـ سمٕمض اؾمتحًٜمف ُم٤م وأُم٤م 

 .ًمف أصؾ ٓ ومٛمام
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 احلٜمٗمٞم٦م6 ُمـ اعمت٠مظمريـ سمٕمض اؾمتحًٜمف اًمذي واًم٘مٌض اًمقوع سملم اجلٛمع وأُم٤م

 سمخٜمٍمه رؾمٖمٝم٤م آظمذاً  ي٤ًمره، قمغم يٛمٞمٜمف يْمع أن: - ذيمروا يمام - وصقرشمف. ومٌدقم٦م

ش اًمدر قمغم قم٤مسمديـ اسمـ طم٤مؿمٞم٦م: »ذم يمام - اًمثالث إص٤مسمع ويًٌط وإهب٤مُمف،

 .سمف اعمت٠مظمريـ سمٕمض سم٘مقل شمٖمؽم ومال. -ش 3/010»
 ([3/631) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 
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 الصالة دم القديـ وضع مقضع

 :15 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 

 .ؾمقاء ذًمؽ ذم عمرأةوا اًمرضمؾ وم٘مط، صدره قمغم ويْمٕمٝمام
 .ًمف أصؾ ٓ وإُم٤م وٕمٞمػ، إُم٤م اًمّمدر همػم قمغم وووٕمٝمام: احل٤مؿمٞم٦م ذم وىم٤مل

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل 

 .اًمّمدر قمغم يْمٕمٝمام يم٤من و
 صمؿ] أطم٤مدي٨م وومٞمف همػمه6 يث٧ٌم ومل ،ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف صم٧ٌم اًمذي هذاش اًمّمدر قمغم: »ىمقًمف

 .[ىم٤مل صمؿ إطم٤مدي٨م اإلُم٤مم ؾم٤مق

 - وائؾ وطمدي٨م ؾمٕمد، سمـ ؾمٝمؾ طمدي٨م اًم٤ٌمب هذا ذم يقرد أن يّمح ومم٤م

ُم٤من . واًم٤ًمقمد واًمرؾمغ اًمٞمنى يمٗمف فمٝمر قمغم اًمٞمٛمٜمك يده ووع: وًمٗمٔمف ،- اعمت٘مد 

 ذراقمف قمغم اًمٞمٛمٜمك اًمٞمد اًمرضمؾ يْمع أن ي١مُمرون اًمٜم٤مس يم٤من: ؾمٝمؾ طمدي٨م وًمٗمظ

 .اًمّمالة ذم اًمٞمنى
 اعمٕمٜمك6 ذم ُمقضمقد ذًمؽ: ىمٚم٧م! اًمقوع ُمقوع سمٞم٤من احلديثلم ذم ًمٞمس: ىمٚم٧م وم٢من

ٌ ؼ أظمذت إذا وم٢مٟمؽ  أن إمم ُمدومققم٤مً  ٟمٗمًؽ ؾمتجد وم٢مٟمؽ اعمٕمٜمك6 ُمـ ومٞمٝمام ضم٤مء ُم٤م شُمَٓم

 اًمٙمػ قمغم اًمٞمٛمٜمك اًمٞمد ووع ُمـ يٜمِم٠م وذًمؽ ُمٜمف، ىمري٤ٌمً  أو صدرك، قمغم شمْمٕمٝمام

ب اًمٞمنى، واًمذراع واًمرؾمغ سم٤مً  دمْده ًمؽ ىمٚمُتف ُم٤م ومجر   .صقا
 إُم٤م وظمالومف» اًمّمدر، قمغم اًمٞمديـ ووع اًمًٜم٦م أن إطم٤مدي٨م هبذه ومث٧ٌم

  . (3)شًمف أصؾ ٓ أو وٕمٞمػ،

 (3) ([3/631) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

                                                           

ٜم٦م6 ظمالف قمغم وًمق ًمف واعمتٕمّمٌلم احلٜمٗمٞم٦م، عمذه٥م اعمٜمتحٚملم ٕطمد اًمٙمالم هذا َيُرْق  مل  (3) ًُّ  شمٕمٚمٞم٘مف ذم ٟم٘مؾ وم٢مٟمف اًم

 شومٞمف ُم٤م ومٞمف »ش: 1/4» سم٘مقًمف قمٚمٞمف قم٘م٥م صمؿ ُمٜمف، إول اًمِمٓمر اًمٞمامين اًمقزير ٓسمـ شواًم٘مقاصؿ اًمٕمقاصؿ» قمغم

ئد سمدائع» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ اإلُم٤مم ىم٤مل ،شيمذا»  = اسمـ ذيمر صمؿ.... اًمقوع ُمقوع ذم واظمتٚمػ» :ش1/53» شاًمٗمقا



 001   ووع اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمنى   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

                                                           

 ذًمؽ سمف ؿمٖم٥م ُم٤م هذا. شقمٜمده واؾمع ذًمؽ يمؾ حتتٝم٤م، أو قمٚمٞمٝم٤م أو اًمنة ومقق يْمع أنف أمحد اإلُم٤مم قمـ اًم٘مٞمؿ

 ووٕمٝمام أن قمغم دًمٞمالً  اًمقوع ُمقوع ذم اهلل رمحف أمحد اإلُم٤مم ختٞمػم ومجٕمؾ اًمّمحٞمح٦م6 اًمًٜم٦م قمغم اعمتٕمّم٥م

 مل ُم٤م إًمٞمف يٜم٥ًم أن ُمذهٌف قمغم يٖم٤مر يمام - قمٚمٞمٝم٤م همٞمقراً  ًمٚمًٜم٦م حم٤ٌمً  يم٤من وًمق!! اًمًٜم٦م ذم يث٧ٌم مل اًمّمدر قمغم

 هذه إصم٤ٌمت ذم قمٚمٞمٝم٤م اقمتٛمدت اًمتل ًمألطم٤مدي٨م سمٜم٘مده ىمقزم ُمـ أنٙمره ُم٤م ًمرد شمٕم٘مٌف6 ذم وُمٜمّمٗم٤مً  ،- يّمح

! اًمًٜم٦م قمغم شمٕمّمٌف واٟمٙمِمػ أُمره، ٟٓمٗمْمح ومٕمؾ6 ًمق أنف يٕمٚمؿ وًمٙمٜمف هٜم٤مك، خمرضمٞمٝم٤م إمم أذت وىمد اًمًٜم٦م،

 ؾمٌؼ6 يمام صمٌقهت٤م ُمـ ومٞمف همٛمز اًمذي إول اعمٙم٤من قمـ سمٕمٞمد ُمٙم٤من ذم ًمٙمـ أطمده٤م6 ىمقى ىمد وهق ٓ، يمٞمػ

 قمـ ُهٚم٥م اسمـ ىمٌٞمّم٦م طمدي٨َم  - وأمحد اًمؽمُمذي، رواي٦م ُمـ -ش 1/31» ذيمر وم٘مد! ًمٚم٘مراء؟ وشمْمٚمٞمالً  شمٕمٛمٞم٦م

 .سمٞمٛمٞمٜمف ؿمامًمف ي٠مظمذ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: ىم٤مل أبٞمف

 وىمد. ]شصدره قمغم هذه يْمع: رواي٦م ذم أمحد وزاد. ىم٤مل يمام وهق. طمًـ طمدي٨م: اًمؽمُمذي وىم٤مل»: قم٘مٌف وىم٤مل

 .[ ش632 ص» هٜم٤م ؾمٌؼ

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: ىم٤مل ـم٤موس ُمرؾمؾ ُمـ: أطمدمه٤م: هق ذيمرمه٤م طمديث٤من ُمٜمٝم٤م أظمرى6 أطم٤مدي٨م وهٜم٤مك

 .اًمّمالة ذم وهق صدره قمغم هبام يِمد صمؿ اًمٞمنى، يده قمغم اًمٞمٛمٜمك يده يْمع

 .شُمرؾمؾ هق صمؿ سم٘مٚمٞمؾ، ُمقشمف ىمٌؾ وظمٚمط ًملم، ومٞمف» ش:1/5» وم٘م٤مل اًمدُمِم٘مل6 ُمقؾمك سمـ سمًٚمٞمامن وأقمٚمف

 .هٜم٤م اًمِم٠من هق يمام أظمرى، ـمرق ُمـ أو ُمقصقًٓ، ضم٤مء إذا همػمهؿ قمٜمد ويمذًمؽ طمج٦م، احلٜمٗمٞم٦م قمٜمد اعمرؾمؾ: أىمقل

 وأنف هذا، ؾمٚمٞمامن ومْمؾ قمغم يدل ُم٤م ُمٜمٝم٤م طمذف ًمٙمٜمف شاًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ قم٤ٌمرة هق ش...ًملم ومٞمف»: وىمقًمف

 .شسم٘مٚمٞمؾ ُمقشمف ىمٌؾ وظمقًمط ًملم، سمٕمض طمديثف ذم وم٘مٞمف، صدوق»: ومٞمف وٟمّمٝم٤م! ذيمر مم٤م ظمػم

 - قمدي اسمـ ومٞمف ىم٤مل وىمد واعمت٤مسمٕم٤مت، اًمِمقاهد ذم وصحٞمح آطمتامٓت، أؾمقأ  ذم احلدي٨م طمًـ ومٛمثٚمف: ىمٚم٧م

 وهق اًمث٘م٤مت، قمٜمف طمّدث راٍو، وم٘مٞمف وهق»: - ُمٗم٤مريده ُمـ أطم٤مدي٨م ًمف وؾم٤مق ومٞمف، إئٛم٦م أىمقال ذيمر أن سمٕمد

 .شصدوق صم٧ٌم قمٜمدي وهق همػمه، يروهي٤م ٓ هب٤م يٜمٗمرد أطم٤مدي٨م روى وىمد اًمِم٤مم، قمٚمامء أطمد

 واًمٌٞمٝم٘مل ،ش6/113» واحل٤ميمؿ ،ش11/161» اًمٓمؼمي رواي٦م ُمـ ش1/4» اعمذيمقر ظمّرضمف: أظمر واحلدي٨م

 اهلل ريض قمكم قمـ فمٌِٞم٤من سمـ قُم٘م٦ٌم قمـ اجلَْحَدري قم٤مصؿ قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ مح٤مد ـمريؼ ُمـ ش13 - 11 و 6/65»

َؽ  وَمَّمؾ  ▬: قمٜمف  ♂.َواْٟمَحرْ  ًمَِرسم 

 .اًمّمالة ذم ؿمامًمؽ قمغم يٛمٞمٜمؽ ووع هق: ىم٤مل 

 قم٘م٦ٌم ويمذا طم٤ٌمن، اسمـ همػم يقصم٘مف مل - اعم٘مرئ اعمَُجنم   أبق اًمَٕمَج٤مج اسمـ هق - اجلَْحَدري وقم٤مصؿ»: قم٘مٌف وىم٤مل 

 .شفمٌٞم٤من سمـ

 .شاوٓمراب وُمتٜمف ؾمٜمده ذم» ش:6/11» اًمؽميمامين اسمـ وىم٤مل

 ٕطم٤مدي٨م ؿم٤مهداً  يّمٚمح - وم٢مٟمف ومٞمف6 ُم٤م سمٞم٤من وي٠ميت إؾمٜم٤مده، ذم إًمٞمف اعمقُمك شمٙمٚمؿ وإن - احلدي٨م هذا: وأىمقل

 ًمزقمٛمف آٟمتّم٤مر هق ذًمؽ قمغم ًمف احل٤مُمؾ أن يٌٕمد وٓ إتؿ، سم٤مًمرواي٦م احلدي٨م ؾم٤مق اًمرضمؾ أن ًمق اًمّمدر

 : أُمقر ُمـ ي٠ميت ُم٤م ُمٕمل ٓطمظ إذا ىم٤مرئ ًمٙمؾ ذًمؽ وئمٝمر! شومٞمف ُم٤م ومٞمف»: اعمت٘مدم

 اًمٓمؼمي رواي٦م ًمٗمظ قمـ وأقمرض ٓظمتّم٤مره٤م، سم٤مًمذيمر آصمره٤م ًمٚمح٤ميمؿ، هل ؾم٤مىمٝم٤م اًمتل اًمرواي٦م أن: إول

 .سمف ؾمٚمٛم٦م سمـ مح٤مد قمـ ـمرق أرسمٕم٦م ُمـ أظمرضم٤مه٤م! شصدره قمغم»: سمٚمٗمظ اًمِم٤مهد وومٞمٝم٤م أتؿ، ٕهن٤م واًمٌٞمٝم٘مل6

 .مح٤مد قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمقؾمك قمـ: وهل ش1/6/013ش »اًمٙمٌػم اًمت٤مريخ» ذم أجْم٤مً  اًمٌخ٤مري قمٜمد أطمده٤م

 .همري٦ٌم ومٝمل! اًمزي٤مدة دون احل٤ميمؿ أظمرضمف وم٘مط ُمقؾمك ـمريؼ وُمـ

 ًمقٓ أظمرى ضمٝم٦م ُمـ اًمٖمري٦ٌم اًمرواي٦م قمغم زي٤مدة وومٞمٝم٤م ضمٝم٦م، ُمـ اجلامقم٦م رواي٦م دون سم٤مًمذيمر إيث٤مره٤م جيقز ومٝمؾ

 = ! اعمذهٌٞم٦م واًمٕمّمٌٞم٦م اهلقى



 003 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ًمٞمنىووع اًمٞمٛمٜمك قمغم ا 

 الرسة حتت القديـ وضع حؽؿ

 سمروايتف شمٗمرد ُمًٜمدًا، واطمد طمدي٨م إٓ ومٞمف يرد ومٚمؿ اًمنة6 حت٧م ووٕمٝمام وأُم٤م  

 .اشمٗم٤مىم٤مً  وٕمٞمػ رضمؾ
 ([3/666) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

                                                           

 ظمٗمل أفمٜمف وُم٤م سم٤مـمؾ، ُمٜمف اًم٘مقل وهذا: ىمٚم٧م! طم٤ٌمن اسمـ همػم يقصم٘مف مل اجلحدري قم٤مصامً  أن زقمؿ أنف: اًمث٤مين

 أيب سمـ زي٤مد سمـ ويزيد ؾمٚمٛم٦م، سمـ مح٤مد قمٜمف روى» ش:1/105» هذا قم٤مصؿ شمرمج٦م ذم طم٤مشمؿ أيب اسمـ ىمقل قمٚمٞمف

 .شصم٘م٦م اجلحدري قم٤مصؿ: ىم٤مل أنف ُمٕملم سمـ حيٞمك قمـ ُمٜمّمقر سمـ إؾمح٤مق قمـ أيب ذيمره. اجلٕمد

 ين. شطم٤ٌمن اسمـ صم٘م٤مت» سمـ اخلالن اٟمتٗم٤مع شمٞمًػم» يمت٤ميب ذم طم٘م٘متف يمام صم٘م٦م6 أطمدمه٤م آظمران6 قمٜمف روى وىمد: ىمٚم٧م

 .إمت٤مُمف زم اهلل

ـَ  إًمٞمف اعمِم٤مرُ  أىمر: اًمث٤مًم٨م  .شاوٓمراب ُمتٜمف ذم»: ىمقًمف قمغم اًمؽميمامين اسم

 ٓ سمحٞم٨م اًم٘مقة ُمت٤ًموي٦م ومٞمف آوٓمراب وضمقه شمٙمقن أن اعمْمٓمرب احلدي٨م ذط ٕن ُمردود6 وهق: ىمٚم٧م

 6- شم٘مدم يمام - اًمزي٤مدة رواي٦م قمغم اجلامقم٦م ٓشمٗم٤مق هٜم٤م6 يمذًمؽ إُمر وًمٞمس وضمف، قمغم ُمٜمٝم٤م وضمف شمرضمٞمح يٛمٙمـ

 .- فم٤مهر هق يمام - ُمرضمقطم٦م اًمزي٤مدة ومٞمٝم٤م ًمٞمس اًمتل احل٤ميمؿ ومرواي٦م

َٚمؿ، ومٝمق اًمًٜمد6 ذم آوٓمراب وأُم٤م ًَ  ُمـ يٛمٜمع ٓ مم٤م ذًمؽ وًمٙمـ سمٌٞم٤مٟمف، اًمٙمالم إلـم٤مًم٦م طم٤مضم٦م ومال ُُم

 .أقمٚمؿ وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف واهلل. - فم٤مهر هق يمام - اًمْمٕمػ ؿمديد ًمٞمس ٕنف 6- ومٕمٚمٜم٤م يمام - سمف آؾمتِمٝم٤مد

 ،ش1/3» سم٤مًمِمذوذ إًمٞمف اعمقُمك أقمٚمف .[ ش631 ص» ؾمٌؼ وىمد] طُمجر، سمـ وائؾ طمدي٨م ُمـ: راسمع طمدي٨م وصمٛم٦م

 قمغم اًمٞمٛمٜمك يده ووع صمؿ: سمٚمٗمظ ُمرومققم٤مً  أجْم٤مً  وائؾ قمـ ىمٌٚمف اًمذي احلدي٨م سمٛمٕمٜمك يمقٟمف قمـ شمٕم٤مُمك وًمٙمٜمف

 .[ ش615 ص» ؾمٌؼ وىمد. ]واًم٤ًمقمد واًمرؾمغ اًمٞمنى يمٗمف فمٝمر

 - قمٛمٚمٞم٤مً  ٟمٗمًف ذم اًمّمحٞمح اًمٜمص هذا حي٘مؼ أن ُم٤م يقُم٤مً  طم٤مول أنف ومٚمق ،ش1/3» إؾمٜم٤مده سمّمح٦م اقمؽمف وىمد

 ووٕمٝمام ىمد ٟمٗمًف ًمقضمد 6- شمٙمٚمػ أي دون واًم٤ًمقمد، واًمرؾمغ اًمٞمنى اًمٙمػ قمغم اًمٞمٛمٜمك سمقوع وذًمؽ

 ُمـ وىمري٤ٌمً  اًمنة، حت٧م أجدهيؿ يْمٕمقن طملم احلٜمٗمٞم٦م ُمـ ؿم٤ميمٚمتف قمغم وُمـ هق خي٤مًمٗمف أنف وًمٕمرف! اًمّمدر قمغم

 .[ ش634 ص» اٟمٔمر! ]اًمٕمقرة

 قمغم اًمٞمٛمٜمك يده اًمرضمؾ يْمع أن ي١مُمرون اًمٜم٤مس يم٤من: ىم٤مل ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ طمدي٨ُم  هذا وائؾ طمدي٨م وسمٛمٕمٜمك

 .اًمّمالة ذم اًمٞمنى ذراقمف

 .[ ش631 ص» ؾمٌؼ وىمد. ]وهمػمه اًمٌخ٤مري رواه

ه ًمذًمؽ ُمذهٌف6 قمغم ُمٜمف خيِمك ٕنف احلدي٨م6 ذم اًمتٗم٘مف هيٛمف ٓ إًمٞمف اعمِم٤مر اًمرضمؾ وًمٙمـ  هيتؿ ٓ اًمٜم٤مُس  يرا

ف وإٟمام همػمه٤م، قمـ ومْمالً  اًمّمالة، ذم اًمًٜم٦م سم٤مشم٤ٌمع  صٗم٦م» ُمـ اٟمتٝمك] .وإي٤مه شمٕم٤ممم اهلل هداٟم٤م. وم٘مط اًمتخري٩م مهُّ

 [.ُمٜمف].[يًػم سمتٍمف شاعمٕم٤مرف/ 33 - 36 ص» اعمٓمٌقع شاًمّمالة

 



 006   ووع اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمنى   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 الؼقل وضعػ الصالة دم الصدر عذ القد وضع ثبقت

 الرسة حتت بقضعفام

  [:اإلمام قال]

 سمًٜمد أمحد اإلُم٤مم قمٜمد اًمّمدر6 قمغم اًمقوع اًمًٜم٦م أن قمغم سحي٤مً  يدل ُم٤م ورد

 ذم وهمػمه ،شإعمٕمل همٜمٞم٦م» ذم آسم٤مدي اًمٕمٔمٞمؿ قمٌد اعمح٘مؼ اًمٕمالُم٦م ذيمره يمام ىمقي،

 اًمنة6 حت٧م اًمّمالة ذم اًمٙمػ ووع اًمًٜم٦م: قمكم ىمقل وأُم٤م إًمٞمف، اعمّمػم ومٞمج٥م همػمه،

 .قمٚمٞمف يٕمتٛمد ومال اعمحدصملم، سم٤مشمٗم٤مق ومْمٕمٞمػ

 (277/ 1) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 القضع حمؾ دم العؾامء مذاهب

 ىم٤مل وسمف: »اًمٜمقوي ىم٤مل - اًمِم٤مومٕمٞم٦م ومذه٧ٌم اًمقوع6 حمؾ ذم اًمٕمٚمامء ُمذاه٥م وأُم٤م

 .هشمف ومقق صدره6 حت٧م يٙمقن اًمقوع أن إمم -ش اجلٛمٝمقر

 ش.وائؾ سمحدي٨م أصح٤مسمٜم٤م واطمت٩م: »اًمٜمقوي ىم٤مل 

 إن: ىم٤مًمقا  ٕهنؿ إًمٞمف6 ذهٌقا  ُم٤م قمغم يدل ٓ واحلدي٨مش: 6/314» اًمِمقيم٤مين ىم٤مل 

 .اًمّمدر حت٧م يٙمقن اًمقوع
ح واحلدي٨م  وٓ اعمت٘مدم، ـم٤موس طمدي٨م ويمذًمؽ اًمّمدر، قمغم اًمقوع سم٠من ُمٍم 

 شمٗمًػم ُمـ أؾمٚمٗمٜم٤م ح٤م اعمٜم٤مؾم٥م وهق اعمذيمقر، وائؾ طمدي٨م ُمـ أصح اًم٤ٌمب ذم رء

 اًمٞمٛمٜمك ووعش: اًمٜمحر» سم٠من♂ َواْٟمَحرْ  ًمَِرسم َؽ  وَمَّمؾ  : ▬شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف قم٤ٌمس واسمـ قمكم

 .ـها. واًمّمدر اًمٜمحر حمؾ ذم اًمِمامل قمغم

 اًمنة، حت٧م اًمقوع أن إمم وهمػممه٤م اًمثقري وؾمٗمٞم٤من طمٜمٞمٗم٦م، أبق وذه٥م

 جيقز ومال اشمٗم٤مىم٤ًم6 وٕمٞمػ طمدي٨م أنف قمٚمٛم٧َم  وىمد اعمت٘مدم، قمكم سمحدي٨م واطمتجقا 



 001 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ووع اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمنى 

 يمام - ظمالوُمف ومٕمٚمف ُمـ - قمٚمٞم٤مً : أقمٜمل - راويف قمـ صم٧ٌم وىمد ؾمٞمام ٓ سمف، آطمتج٤مج

 احلدي٨م سمؽمك شم٘ميض احلٜمٗمٞم٦م وىمقاقمد! حتتٝم٤م ٓ اًمنة ومقق اًمقوع وهق 6- ؾمٌؼ

 قمٚمٞمٝمؿ ومٞمٜمٌٖمل 6- اًمٗم٘مف أصقل ذم قمٜمدهؿ ُم٘مرر هق يمام - سمخالومف راويف قمٛمؾ اًمذي

 ُمـ أصح وهق سمٗمٕمٚمف، ي٠مظمذوا وأن ،- وٕمٞمػ وهق ؾمٞمام ٓ - قمكم طمدي٨م يؽميمقا  أن

ِف،  .- رأج٧م يمام - اًم٤ٌمب ذم أظمرى سم٠مطم٤مدي٨م وُم١ميد َُمْرِوي 
 سمٕمد -ش ُم٤مضمف اسمـ طم٤مؿمٞم٦م» ذم ىم٤مل طمٞم٨م اهلل6 رمحف اًمًٜمدي اعمح٘مؼ أنّمػ وىمد

 وهذا:  - اعمرؾمؾ ـم٤موس طمدي٨م وُمٜمٝم٤م أؾمٚمٗمٜم٤م اًمتل إطم٤مدي٨م سمٕمض ؾم٤مق أن

 .اًمٙمؾ قمٜمد طمج٦م - اعمرؾمؾ ًمٙمـ ُمرؾماًل6 يم٤من وإن - احلدي٨م
 اًمّمدر6 حمٚمف أن صم٧ٌم اإلرؾم٤مل6 دون اًمًٜم٦م هق اًمقوع أن صح ومٙمام وسم٤مجلٛمٚم٦م6

 .اًمنة حت٧م اًمّمالة ذم إيمػ قمغم إيمػ ووع اًمًٜم٦م ُمـ إن: طمدي٨م وأُم٤م. همػم ٓ
 .ـها. قمٚمٞمف وؾمٙم٧م اًمٜمقوي، قمـ ٟم٘مالً  اهلامم اسمـ ذيمره يمذا. وٕمٗمف قمغم اشمٗم٘مقا  وم٘مد
ئد سمدائع» يمت٤مب ذم ضم٤مء ُم٤م وأُم٤م  اإلُم٤مم: يٕمٜمل - ىم٤ملش: 1/53» اًم٘مٞمؿ ٓسمـش اًمٗمقا

 .اًمّمدر قمغم جيٕمٚمٝمام أن ويٙمره: اعمزين رواي٦م ذم - أمحد
 قمغم اًمٞمد ووع وهق. اًمتٙمٗمػم قمـ هنك: أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي ح٤م وذًمؽ

 .ـها. اًمّمدر

 ذم اًمتٙمٗمػم قمـ اًمٜمٝمل ومٞمف ًمٞمس - صح إن - احلدي٨م وم٢من! قمجٞم٥م اؾمتدٓل وم٢مٟمف

 ىمد سمؾ ومٞمٝم٤م6 قمٜمف ُمٜمٝمٞم٤مً  يٙمقن اًمّمالة ظم٤مرج قمٜمف ُمٜمٝمٞم٤مً  يم٤من ُم٤م يمؾ وًمٞمس اًمّمالة،

 ًمٖمػمه ظم٤مرضمٝم٤م قمٜمف وهنٞمٜم٤م شمٕم٤ممم، هلل ومٞمٝم٤م سم٤مًم٘مٞم٤مم - ُمثالً  - أُمرٟم٤م وم٘مد اًمٕمٙمس6 يٙمقن

 اهلل ًمٖمػم اخلْمقع قمـ اًمٜمٝمل قمـ يمٜم٤مي٦م احلدي٨م يٙمقن أن يٌٕمد ومال وشمٕم٤ممم، ؾمٌح٤مٟمف

 اًمّمالة قمٚمٞمف ومٞمٙمقن اًمّمالة، ذم اًمّمدر قمغم اًمٞمديـ سمقوع شمٕم٤ممم ًمف خُيَْمع يمام شمٕم٤ممم،

 اهلل همػم وشمٕمٔمٞمؿ اخلْمقع ُمـ ومٞمف ح٤م شمٕم٤ممم6 اهلل ًمٖمػم اًمقوع هذا قمـ هنك واًمًالم

 .شمٕم٤ممم
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 شمٗمًػم أن قمغم ُمٓمٚم٘م٤ًم6 سم٤مًمّمالة ًمف شمٕمٚمؼ ٓ احلدي٨م هذا أن يتح٘مؼ وهبذا

 اإلُم٤مم ىم٤مل سمؾ اًمٚمٖم٦م6 يمت٥م ُمـ قمٜمدٟم٤م ومٞمام ٟمجده مل مم٤م أمحد اإلُم٤مم ذيمره سمامش اًمتٙمٗمػم»

 ُمـ ىمري٤ٌمً  رأؾمف ويٓم٠مـمئ اإلٟم٤ًمن يٜمحٜمَل  أن هق: اًمتٙمٗمػمش: »اًمٜمٝم٤مي٦م» ذم إثػم اسمـ

 خيْمع أن: اًمتٙمٗمػم: »اًم٘م٤مُمقس وذمش. ص٤مطمٌف شمٕمٔمٞمؿ يريد ُمـ يٗمٕمؾ يمام اًمريمقع،

ش. َُمٚمَِٙمف اًمٗم٤مرد   شمٕمٔمٞمؿ: - سم٤مًمٗمتح - واًمَٙمْٗمرُ  -: أؾمٓمر ىمٌؾ وىم٤مل - ًمٖمػمه اإلٟم٤ًمن

 .شؾمجقد همػم ُمـ سم٤مًمرأس إيامء وهق: »اًمِم٤مرح زاد

 ًمف قمالىم٦م ٓ احلدي٨م أن ُمـ إًمٞمف ذهٌٜم٤م ُم٤م شم١ميد إئٛم٦م ه١مٓء ُمـ اًمٜمّمقص وهذه

 .شمٕم٤ممم اهلل ًمٖمػم اخلْمقع قمـ اًمٜمٝمل سمف اعمراد وأن سم٤مًمّمالة،
 ُمـ رء ذم أصالً  ًمف ٟمجد مل وم٢مٟم٤م يّمح6 أراه وُم٤م احلدي٨م، صح إن ومٞمام ي٘م٤مل هذا

 ♂.قَمٚمِٞمؿٌ  قِمْٚمؿٍ  ذِي يُمؾ   َووَمْقَق . ▬أجديٜم٤م سملم اًمتل اًمٙمت٥م
 قمٚمٞمف يٕمرج أن سمدون أمحد اإلُم٤مم يمالم قمغم ُمرَ  يمٞمػ اًم٘مٞمؿ اسمـ ُمـ أؾمتٖمرب وإين هذا،

 يمالم وأن ؾمٞمام ٓ اًمنميػ6 واًمنمع اًمٚمٖم٦م، قمٚمؿ قمغم اـمالقمف ذم هق ُمـ وهق! شمٕمٚمٞمؼ سم٠مدٟمك

 صالشمف ؾمٞم٤مق ذم ذيمر طمٞم٨م 6شاًمّمالة» يمت٤مب ذم ٟمٗمًف اًم٘مٞمؿ اسمـ اقمتٛمده ح٤م خم٤مًمػ اإلُم٤مم

 .وظمٗم٤مي٤مه٤م اًم٘مٚمقب سم٠مهار أقمٚمؿ شمٕم٤ممم وم٤مهلل! صدره قمغم يديف يْمع يم٤من أنف: ملسو هيلع هللا ىلص
: ىم٤مل قمٜمف اهلل قمٌد اسمٜمف رواي٦مش 26 صش »أمحد اإلُم٤مم ُم٤ًمئؾ» ذم وضمدت صمؿ

 .شاًمنة ومقق إظمرى قمغم إطمدامه٤م يديف ووع صغم6 إذا أيب رأج٧م»
ش اعم٤ًمئؾ» ذم اعمروزي وم٘م٤مل راهقيف6 سمـ إؾمح٤مُق  اإلُم٤مم اًمًٜم٦م هبذه قمٛمؾ وىمد»

 اًمريمقع، ىمٌؾ وي٘مٜم٧م اًم٘مٜمقت، ذم يديف ويرومع... سمٜم٤م يقشمر إؾمح٤مق يم٤منش: 666 ص»

 .شاًمثديلم حت٧م أو صَمْدَيْٞمفِ  قمغم يديف ويْمع
 صش »اإلقمالم» يمت٤مسمف ُمـش اًمّمالة ُمًتح٤ٌمت» ذم اح٤مًمٙمل قمٞم٤مض اًم٘م٤ميض ىمقل وُمثٚمف

 ش.اًمٜمحر قمٜمد اًمٞمنى فم٤مهر قمغم اًمٞمٛمٜمك وووعش: »اًمرسم٤مط/ اًمث٤مًمث٦م اًمٓمٌٕم٦م - 31

 ([3/661) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]
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 الؼراءة ققام حال الصالة دم القديـ وضع مقضع

 قمغم إيمػ ووع اًمّمالة ذم اًمًٜم٦م ُمـ أن: )ىم٤مل قمٜمف اهلل رى قمغم طمدي٨م 

 .وٕمٞمػ(. 56ص) أمحد رواه(. اًمنة حت٧م إيمػ

 ذًمؽ ورم، اًمّمدر هق إٟمام اًمٞمديـ ووع ُمقوع ذم ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف صح واًمذى

 :ُمٜمٝم٤م( اًمّمالة صٗم٦م ختري٩م) ذم أوردهت٤م يمثػمة أطم٤مدي٨م

 صمؿ، اًمٞمنى يده قمغم اًمٞمٛمٜمك يده يْمع ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: )ىم٤مل ـم٤موس قمـ

 .قمٜمف صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد( 315) داود أبق رواه(، اًمّمالة ذم وهق، صدره قمغم سمٞمٜمٝمام يِمد

 ذم ُمذاهٌٝمؿ اظمتالف قمغم اًمٕمٚمامء مجٞمع قمٜمد طمج٦م ومٝمق ُمرؾمال يم٤من وإن وهق

 إًمٞمف أذٟم٤م يمام ـمرق ُمـ ُمقصقٓ ضم٤مء وىمد، اعمرؾمؾ إمم اًمًٜمد صحٞمح ٕنف، اعمرؾمؾ

 سمـ إؾمح٤مق اإلُم٤مم اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م هبذه اًمٜم٤مس وأؾمٕمد، اجلٛمٞمع قمٜمد طمج٦م ومٙم٤من آٟمٗم٤م

... سمٜم٤م يقشمرُ  إؾمح٤مق يم٤من(: )666 ص( )اعم٤ًمئؾ) ذم اعمروزى ذيمر وم٘مد، راهقيف

 حت٧م أو، صمديٞمف قمغم يديف ويْمع، اًمريمقع ىمٌؾ وي٘مٜم٧م اًم٘مٜمقت ذم يديف ويرومع

 (.اًمثديلم

 ([111) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 الصالة دم القرسى عذ القؿـك قبض كقػقة

اًمّمالة؟ ذم اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك ىمٌض ًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمٜمٔمري اًمتٓمٌٞمؼ أريد :مداخؾة  

 اًمٕمٛمكم؟ أو اًمٜمٔمري :الشقخ

 .اًمٕمٛمكم اًمتٓمٌٞمؼ :مداخؾة

 أن سملم أو ي٘مٌض أن سملم ُُمـَخػَم : صقرشم٤من: يٕمٜمل وىمٌض، ووع مه٤م :الشقخ

 ًمف وًمٞمس هٙمذا، اًمقوع ومٛمٕمٚمقم اًمًٜم٦م، ذم شَمرد مل صٗم٦م ومٞمقضِمد سمٞمٜمٝمام جيٛمع وٓ يْمع،

ج: ي٘م٤مل أن ُمثالً  يمٞمٗمٞم٦م  أُم٤م يتٗمؼ، يمام يْمٕمٝم٤م وإٟمام أص٤مسمٕمف، يْمؿ أص٤مسمٕمف، سملم ُيَٗمر 
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 ووع اًمقوع يٙمقن أن ُمالطمٔم٦م يٜمٌٖمل ؿمؽ وسمال اًم٘مٌض، هق هذا هذا، ومٝمق اًم٘مٌض

 ٕن اًمٙمػ6 قمغم اًمٙمػ هٙمذا يٙمقن ومال واًم٤ًمقمد، واًمذراع اًمٙمػ قمغم اًمٙمػ

 اهلل ريض قمكم قمـش داود أيب ؾمٜمـ» أطم٤مدي٨م ُمـ هق اًمٙمػ قمغم اًمٙمػ ووع طمدي٨م

 قمغم اًمقوع صح اًمذي إٟمام يّمح، مل اًمٙمػ قمغم اًمٙمػ ومقوع جمٝمقل، ومٞمف سم٢مؾمٜم٤مد قمٜمف

 .ي٘مٌض أن وإُم٤م يْمع أن إُم٤م أوًٓ  ذيمرت يمام صمؿ اًم٤ًمقمد، وقمغم اًمذراع

 (  11: 16: 31/ 436/ واًمٜمقر اهلدى) 

 حال الؼؾب عذ القديـ وضع مـ ادصؾني بعض يػعؾف ما خطل

 الصالة دم الؼقام

 أنٗمًٜم٤م ذور ُمـ سم٤مهلل وٟمٕمقذ وٟمًتٖمٗمره، وٟمًتٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل، احلٛمد :الشقخ

 أن وأؿمٝمد. ًمف ه٤مدي ومال يْمٚمؾ وُمـ ًمف، ُمْمؾ ومال اهلل هيده ُمـ أقمامًمٜم٤م، ؾمٞمئ٤مت وُمـ

٤َم َي٤م. ▬ورؾمقًمف قمٌده حمٛمداً  أن وأؿمٝمد ًمف، ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓ ـَ  َأهيُّ  اًَمِذي

ـَ  َوٓ شُمَ٘م٤مشمِفِ  طَمَؼ  اّلَِلَ  اشَمُ٘مقا  آَُمٜمُقا  َٓ  مَتُقشُم ٚمُِٛمقنَ  َوَأنْتُؿْ  إِ ًْ ٤َم َي٤م.▬[316: قمٛمران آل]♂ ُُم  َأهيُّ

ـْ  ظَمَٚمَ٘مُٙمؿْ  اًَمِذي َرسَمُٙمؿُ  اشَمُ٘مقا  اًمٜم٤َمُس   ُِمٜمُْٝماَم  َوسَم٨َم  َزْوضَمَٝم٤م ُِمٜمَْٝم٤م َوظَمَٚمَؼ  َواطِمَدةٍ  َٟمْٗمسٍ  ُِم

٤مءً  يَمثػِماً  ِرضَم٤مًٓ  ًَ
٤مَءًُمقنَ  اًَمِذي اّلَِلَ  َواشَمُ٘مقا  َوٟمِ ًَ َْرطَم٤ممَ  سمِفِ  شَم ْٕ ♂ َرىمِٞم٤ٌمً  قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  يَم٤منَ  اّلَِلَ  إِنَ  َوا

٤َم َي٤م.▬[3:اًمٜم٤ًمء] ـَ  َأهيُّ  َأقْماَمًَمُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  ُيّْمٚمِْح *  ؾَمِديداً  ىَمْقًٓ  َوىُمقًُمقا  اّلَِلَ  قا اشَم٘مُ  آَُمٜمُقا  اًَمِذي

ـْ  ُذُٟمقسَمُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  َوَيْٖمِٗمرْ   . [33-31:إطمزاب] ♂قَمٔمِٞمامً  وَمْقزاً  وَم٤مزَ  وَمَ٘مدْ  َوَرؾُمقًَمفُ  اّلَِلَ  ُيٓمِعِ  َوَُم

 :سمٕمد أُم٤م

 وآخف قمٚمٞمف شمٕم٤ممم اهلل صغم حمٛمد هدي اهلدي وظمػم اهلل، يمالم اًمٙمالم ظمػم وم٢من

 ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م، سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م، حمدصم٦م ويمؾ حمدصم٤مهت٤م، إُمقر وذ وؾمٚمؿ،

 .وسمٕمد. »»اًمٜم٤مر

 أنف: وهق أظمرى سمٕمد ُمرة قمٚمٞمف ٟمٌٝم٧م أن ُمٜمل ؾمٌؼ ىمد سم٠مصؾ اًمتذيمػم ُمـ زم ٓسمد

 هذا إضمراء ومٞمج٥م سمّمٗم٦م أو سم٘مٞمد ُم٘مٞمد همػم ُمٓمٚمً٘م٤م اًمًٜم٦م ذم أو اًمٙمت٤مب ذم ضم٤مء ُم٤م



 003 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ووع اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمنى 

 ُم٘مٞمد ٟمص ضم٤مء إذا، سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس، وصػ أو ىمٞمد دون ُمٓمٚمً٘م٤م ضم٤مء ُم٤م قمغم اًمٜمص

 يمام سمف ي١مشمك وإٟمام اًمٜمص، ذًمؽ قمـ اًم٘مٞمد هذا ومؽ جيقز ومال سمّمٗم٦م أو سمٛمٙم٤من أو سمزُم٤من

 هٞمئ٤مت ُمـ ُمثالً  هٞمئ٦م إمم ي٠ميت أن ًمٚمٛمًٚمؿ يٜمٌٖمل ومال ذًمؽ وقمغم، ىمٞمد ويمام ُوصػ

 ظم٤مص٦م، سمّمٗم٦م سمٗمٕمٚمف وإُم٤م سم٘مقًمف إُم٤م هق ومٞمّمٗمٝم٤م ظم٤مص وصػ هل٤م ي٠مت مل اًمّمالة

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمقل يٕمٚمؿ ويمٚمٙمؿ اًمديـ ذم وآسمتداع اإلطمداث سم٤مب ُمـ ذًمؽ ومٞمٙمقن

 احلدي٨م وذمش  والًم٦م سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م حمدصم٦م يمؾ وم٢من إُمقر وحمدصم٤مت وإي٤ميمؿ»

 وذم سمؾ اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد سمٕمض ذم ومٞمقضمد ذًمؽ قمغم سمٜم٤مءش اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ»  أظمر

 وًمٞمس اًم٘مٚم٥م قمغم اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك ووع اًمًٜم٦م أن ومٞمٝم٤م اعمتٌٕم٦م اعمذاه٥م سمٕمض

 قمغم ووٕمٝمام وًمٞمس اًمّمدر قمغم ووٕمٝمام اًمًٜم٦م، اًمًٜم٦م ظمالف هذا اًمّمدر قمغم

 إذا ُمْمٖم٦م اجلًد ذم وإن أٓ: »سم٘مقًمف اًمًالم قمٚمٞمف وصٗمف اًمذي اًم٘مٚم٥م، اًم٘مٚم٥م

 ُمـ ومٚمٞمسش اًم٘مٚم٥م وهل أٓ يمٚمف اجلًد ومًد ومًدت وإذا يمٚمف اجلًد صٚمح صٚمح٧م

 قمغم هٙمذا ووٕمٝمام اًمًٜم٦م وإٟمام هبام، اًمٞم٤ًمر إمم سم٤مٟٓمحراف هٙمذا اًمٞمديـ ووع اًمًٜم٦م

 ُمريمز هق اًم٘مٚم٥م أن وهق أٓ ًمف أصؾ ٓ ومٚمًٗمل سمتٕمٚمٞمؾٍ  ي٤ًمًرا هبام أظمذ ومٛمـ اًمّمدر،

 اًمذي اإليامن قمغم اعمح٤مومٔم٦م سم٤مب ُمـ هق إٟمام اًم٘مٚم٥م هذا قمغم اًمٞمديـ ومقوع اإليامن

 طمتك طمدي٨م أي ذم يرد ومٚمؿ ؾمٚمٓم٤من، ُمـ هب٤م اهلل أنزل ُم٤م شمٕمٚمٞمالت هذه، اًم٘مٚم٥م ُم٘مره

 قمغم ًمٞمديف ووٕمف ذم يٜمحرف يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ُمقوققًم٤م أو وٕمٞمًٗم٤م طمديًث٤م يم٤من وًمق

 حت٧م ذراقمف ي٠ميت صمؿ ًمٞمديف سمقوٕمف يٜمحرف سمٕمْمٝمؿ ومتجد هٙمذا، اًم٘مٚم٥م إمم اًمّمدر

 قمغم ي٤ًمًرا هٙمذا هبام يٜمحرف أن وًمٞمس اًمّمدر، قمغم هٜم٤م يديف يْمع أن وم٤مًمًٜم٦م إسمٓمف،

 هلذا وٓ هلذا أصؾ ٓ هٙمذا، يٗمٕمؾ يم٤مًمذي اًم٘مٚم٥م قمغم ي٤ًمًرا هبام وم٤مٟٓمحراف اًم٘مٚم٥م،

 شمٗمًػم ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ اًمتٗم٤مؾمػم يمت٥م سمٕمض ذم ضم٤مء وىمد اًمّمدر هق اًمقوع وإٟمام

: واٟمحر: ىم٤مل[ 6-3: اًمٙمقصمر]♂  َواْٟمَحرْ  ًمَِرسم َؽ  وَمَّمؾ   ، اًْمَٙمْقصَمرَ  َأقْمَٓمٞمْٜم٤َمكَ  إَِٟم٤م :▬شمٕم٤ممم ىمقًمف

 سملم سمف اًمتذيمػم أطم٧ٌٌم ُم٤م هذا هٜم٤م اًمٜمحر وًمٞمس هٜم٤م وم٤مًمٜمحر. اًمٜمحر قمٜمد يديؽ وع أي

 .أؾمئٚمتٙمؿ قمـ اإلضم٤مسم٦م يدي

 (32 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)



 004   ووع اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمنى   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 بدعة الصدر عذ القديـ وضع أن يؼقل مـ عذ الرد

 ويم٤من اًمّمدر، قمغم اًمٞمد ًمقوع سم٤مًمٜم٦ًٌم ؾم١مال ي٠ًمل أن يريد ؿم٤مب :مداخؾة

 وُم٤م اًمدًمٞمؾ يريدون ومٝمؿ اًمنميٕم٦م، ذم ُمدرس اعمدرس ُمـ هلؿ ُمقضمف يٕمٜمل اًم١ًمال

 سم٠من هلؿ ي٘مقل اًمذي اًمرضمؾ هذا قمغم يرد طمتك احلؼ يريدون وًمٙمـ اًمدًمٞمؾ، يٕمرومقن

 .سمدقم٦م وهذه ًمٚمرضم٤مل وًمٞمس وم٘مط ًمٚمٜم٤ًمء هذه اًمّمدر قمغم اًمٞمد ووع

 أن اإلضم٤مسم٦م ىمٌؾ أرى وم٠من٤م ؾم١ماًمف هق هذا ؾم١ماًمؽ أو ؾم١ماًمؽ يم٤من إذا :الشقخ

 وًمق يٕم٤مروف أن يًتٓمٞمع ٓ ٕنف أؾمت٤مذه، يٕم٤مرض أن عمثٚمف يٜمٌٖمل ُم٤م أنف اًمٜمٔمر أخٗم٧م

 سملم ومرق ٓ سم٠منف ي٘متٜمع أن هق طمًٌف آظمره، إمم.. ودىمٞم٘م٤مً  ُمقوققمٞم٤مً  يٕمٜمل درؾم٤مً  ؾمٛمع

 قمٜمد ُم١ماظمذة وٓ وًمٞمس اًمّمدر قمغم اًمٞمديـ ووع اًمًٜم٦م أن ذم اًمٜم٤ًمء وسملم اًمرضم٤مل

 يمذا، واًمًٜم٦م خمٓمئ أن٧م: ًمألؾمت٤مذ ي٘مقل ي٠ميت هق أُم٤م هبذا، ي٘متٜمع أن هق طمًٌف اًمٕمقرة،

 أرى وم٠من٤م وًمذًمؽ ضم٤مهاًل، يم٤من إن إؾمت٤مذ ذًمؽ ضمٝمؾ سمف حي٤مرب ؾمالح قمٜمده ومٞمف ُم٤م

ٟمٜم٤م دائامً  أىمقل ويمام  قمرف ُمـ أنف هلل واحلٛمد وأبداً  دائامً  ُمٕمٝمؿ ٟمٕمٞمش اًمذيـ إلظمقا

 إن اًمذيمر أهؾ وم٤مؾم٠مخقا : » اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم ي٘مقل وضمؾ قمز رسمٜم٤م رسمف، قمرف وم٘مد ٟمٗمًف

 قمغم وأوضم٥م قمٚمامء، وهمػم ومٕمٚمامء: ىمًٛملم اإلؾمالُمل اًمٕم٤ممل ومجٕمؾش شمٕمٚمٛمقن ٓ يمٜمتؿ

 أن ؾمئٚمقا  إذا أهنؿ اًمٕمٚمامء قمغم أوضم٥م أظمر، إمم يقضمٌف مل ُم٤م واضم٤ٌمً  اًم٘مًٛملم يمؾ

،  ..ضمٝمؾ ذم يٕمٞمِمقا  وأٓ ي٠ًمخقا  أن اًمٕمٚمامء همػم قمغم وأوضم٥م جيٞمٌقا

 أظمر، قمغم جي٥م مل ؿمٞمئ٤مً  اًمٕمٚمامء وهمػم اًمٕمٚمامء اًمّمٜمٗملم ُمـ يمؾ قمغم وم٠موضم٥م 

 أن يٕمٚمٛمقن ٓ اًمذيـ قمغم وأوضم٥م سمحؼ، جيٞمٌقا  أن ؾمئٚمقا  إذا أهنؿ اًمٕمٚمامء قمغم أوضم٥م

 ُم٠ًمخ٦م ذم يٜم٤مىمش ي٠ميت اجل٤مهؾ هذا أُم٤م والل، وذم قمامء ذم يٕمٞمِمقا  ُم٤م طمتك ي٠ًمخقا 

 ىمد صم٘م٤موم٦م، ُمٜمف أيمؼم ؾمٜم٤ًم، ُمٜمف أيمؼم واطمد يٜم٤مىمش ي٠ميت هب٤م، هق واىمتٜمع ؾمٛمٕمٝم٤م ُم٤م إول

 طمًٌف هق ًمٙمـ يٜم٤مىمش، ي٠ميت هق أنف سم٢مُمٙم٤مٟمف ومام اًمنميٕم٦م، قمٚمؿ ذم طمتك ُمٜمف أيمؼم يٙمقن

 أن ومٞمٝم٤م اًمٌح٨م صدد ذم أن ٟمحـ اًمتل اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمّمقاب سم٠من ي٘متٜمع أن هق

 أُم٤م ًمف، يمٌػم رسمح هذا يٙمقن اىمتٜمع وم٢مذا اًمّمحٞمح٦م، اًمًٜم٦م هق اًمّمدر قمغم اًمٞمديـ ووع

 اًمتٚمٛمٞمذ وهذا ُمٕمٚماًم، يم٤من ُم٤م اعمٕمٚمؿ هذا ؿمؽ وسمال وُمٕمٚمٛمف، ٕؾمت٤مذه يتّمدى ي٠ميت أن



 005 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ووع اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمنى 

 هذا ُمـ أقمٚمؿ ذاك ٕن وإٓ قمٚمٛمف، إمم سمح٤مضم٦م اًمتٚمٛمٞمذ هذا ٕن إٓ شمٚمٛمٞمذاً  يم٤من ُم٤م

 أن٧م أن أظمل ي٤م ًمؽ أىمقل أن٤م ًمذًمؽ ُمٜم٤مىمِم٦م، إمم حتت٤مج ُم٤م سمدهٞم٦م أُمقر هذه اًمتٚمٛمٞمذ،

 شمٚمؽ ضم٤مسمر أبق ىم٤مل يمام ًمف شمٜمؼمي وٓ أؾمت٤مذك، شمٜم٤مىمش وٓ ضمٞمداً  واومٝمٛمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م اؾمٛمع

 .وطمًٌؽ أن٧م اىمتٜمع ٓ شم٘مٜمٕمف؟ قمٚمِم٤من أنف اًم٤ًمقم٦م

 ومٞمام صمؿ أوًٓ، اًمّمالة يتٕمٚمؼ ومٞمام ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىمٕمده٤م ىم٤مقمدة هٜم٤مك أوًٓ  وم٠مىمقل 

: » وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف قمٛمقم ذم داظمٚم٦م هل وشمٚمؽ وهذه صم٤مٟمٞم٤ًم، احل٩م سمٛمٜم٤مؾمؽ يتٕمٚمؼ

 اهلل وذيمر أظمر واًمٞمقم اهلل يرضمق يم٤من عمـ طمًٜم٦م أؾمقة اهلل رؾمقل ذم ًمٙمؿ يم٤من ًم٘مد

 إومم أُم٤م احل٩م، ذم وإظمرى سم٤مًمّمالة إطمدامه٤م اعمتٕمٚم٘مت٤من اًم٘م٤مقمدشم٤من مه٤م ُم٤مش  يمثػماً 

 ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ قمٜمل ظمذوا: وإظمرى شأصكم رأجتٛمقين يمام صٚمقا »: اًمًالم قمٚمٞمف وم٘مقًمف

 يمام أنف قمغم يدل وهذا يمذًمؽ يم٤من وىمد هذا، قم٤مُمل سمٕمد أخ٘م٤ميمؿ ٓ ًمٕمكم أدري ٓ وم٢مين

ش  يقطمك وطمل إٓ هق إنش »  اهلقى قمـ يٜمٓمؼ وُم٤م: » ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ذم شمٕم٤ممم ىم٤مل

 إمم واٟمت٘مؾ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف شمقذم صمؿ اًمقداع طمج٦م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل طم٩م ومٕمالً 

 اًمّمديؼ سمٙمر أبق أُمػمه٤م ويم٤من سمٕمده٤م ُمـ ضم٤مءت اًمتل احلج٦م يدرك مل إقمغم، اًمرومٞمؼ

 دًٓم٦م طمٞم٨م ُمـ يِمٌف شأصكم رأجتٛمقين يمام صٚمقا »: ملسو هيلع هللا ىلص وم٘مقًمف آظمره، إمم قمٛمر صمؿ

 دون ًمٚمرضم٤مل عمـ ظمٓم٤مب اًمّمالة أىمٞمٛمقا  اًمّمالة، وأىمٞمٛمقا : شمٕم٤ممم يم٘مقًمف اًمٜمص قمٛمقم

 اًمّمالة، أىمٞمٛمقا  ؿمؽ، سمال ًمٚمجٜمًلم ًمٚمجٜمًلم؟ أم اًمرضم٤مل؟ دون ًمٚمٜم٤ًمء اًمٜم٤ًمء؟

 اًمٙمريؿ اًم٘مرآن هب٤م ٟمزل اًمتل اًمٚمٖم٦م قمٚمؿ ذم اعمذيمر اجلٛمع صٞمٖم٦م اًمتٕمٌػم ٟمٗمس صٚمقا 

 اًمَرايمِِٕملمَ  َُمعَ  َواْريَمُٕمقا  اًمَزيَم٤مةَ  َوآشُمقا  اًمَّمالةَ  َوَأىِمٞمُٛمقا »  قم٤مم ظمٓم٤مب اًمٜم٤ًمء ومٞمٝم٤م يدظمؾ

 يٙمقن هذا اخلٓم٤مب، هذا ذم يدظمٚمقا  ٓ اًمٜم٤ًمء ٓ،.. ادقمك ُمدقمٞم٤مً  أن ًمق[ 01:اًمٌ٘مرةش]

 ومٞم١مدب، ُمٙم٤مسمراً َ يٙمقن أن وإُم٤م ومُٞمٕمّٚمؿ، اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م ضم٤مهؾ أنف إُم٤م: رضمٚملم أطمد

 أنزل سمام حيٙمؿ اًمذي احل٤ميمؿ وفمٞمٗم٦م وهل اًمٗم٘مف يمت٥م ذم شمٗم٤مصٞمؾ ًمف هذا... واًمت٠مدي٥م

 .اهلل

 واًمرضم٤مل اًمٜم٤ًمء يِمٛمؾ قم٤مم ٟمصش أصكم رأجتٛمقين يمام صٚمقا : »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف: إذاً  

 ٓ ومٕمالً  ومٕمؾ أو احل٤مل ـمٌٞمٕم٦م ذم رضمؾ وهق ىمقًٓ  ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن صم٧ٌم وم٢مذا ُمٕم٤ًم،

 طمٞمٜمام اخلٓم٤مب: اًم٘م٤مقمدة إن: ىمٚمٜم٤م ٕن٤م سم٤مًمرضم٤مل ظم٤مص اًمٗمٕمؾ وهذا اًم٘مقل هذا ي٘م٤مل



 011   ووع اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمنى   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 وـمقيؾ ظم٤مص سمح٨م يٕمٜمل ًمف وهذا أجْم٤ًم، اًمٜم٤ًمء يِمٛمؾ اعمذيمر اجلٛمع سمّمٞمٖم٦م يقضمف

 ٟمحـ أصكم، رأجتٛمقين يمام صٚمقا : ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من وم٢مذا أن، قمٚمٞمف ٟمٕمرج ومال ضمداً 

 دون وسمٕمْمٝمؿ اًمّمدر قمغم يديف يْمع ومٌٕمْمٝمؿ يٗمؽمىمقن اًمٞمقم اًمرضم٤مل رضم٤مل، أوًٓ 

 ٟمَٙم٧مُّ  أو يمٜمٞم٧م أن٤م وًمذًمؽ.. اًمنة دون وسمٕمْمٝمؿ مت٤مُم٤ًم، اًمنة قمغم وسمٕمْمٝمؿ ذًمؽ،

 شمٜمتٌٝمقن أنٙمؿ ًمق اًمٕمقرة، قمٜمد اًمّمالة ذم أجدهيؿ يْمٕمقن سمٕمْمٝمؿ أن ىمٚم٧م طمٞمٜمام

 ويٕمٛمٚمقا  ىم٤مئٛملم يٜمتّمٌقن اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم واىمٕم٦م، طم٘مٞم٘م٦م إؾمػ ُمع هذه ومًؽمون

 ٓ أوًٓ  اًمًٜم٦م؟ هٙمذا ـمٞم٥م هٙمذا، قمقرشمف سمف يًؽم ًم٤ٌمس ٓسمس ًمٞمس يم٠منف هٙمذا،

 يمت٥م اًمٗم٘مف، يمت٥م ُمـ يمت٤مب أي ذم وٓ سمؾ احلدي٨م يمت٥م ُمـ يمت٤مب أي ذم هلذا أصؾ

 اظمتّم٤مص، أهؾ ًمف قمٚمؿ يمؾ ٕن إطم٤مدي٨م، ُمـ ودب ه٥م ُم٤م شمروي اًمتل اًمٗم٘مف

 ؾمٜم٤مم ٓ ُم٤م اًمٕمٚمامء ي٘مقل يمام إطم٤مدي٨م ُمـ شمروي ُمٜمٝم٤م اعمت٠مظمرة ظم٤مص٦م اًمٗم٘مف ومٙمت٥م

 يمت٥م وسمٕمض احلدي٨م يمت٥م سمٕمض ذم يقضمد ُم٤مذا يقضمد، ٓ هذا طمتك ظمٓم٤مم، وٓ هل٤م

 قمغم اًمٙمػ وهذا اًمّمالة، ذم اًمنة حت٧م اًمٙمػ قمغم اًمٙمػ ووع اًمًٜم٦م ُمـ اًمٗم٘مف؟

 أهؾ قمٜمد اعمتٌٕم٦م إرسمٕم٦م اعمذاه٥م ُمـ ُمذه٥م سمف ي٘مقل هذا هٙمذا، ُمش هٙمذا اًمٙمػ

 ومقق اًمقوع اًمًٜم٦م: ي٘مقل اًمِم٤مومٕمل اعمذه٥م احلٜمٗمل، اعمذه٥م وهق واجلامقم٦م، اًمًٜم٦م

 أقماله٤م، أو ُم٤ًموي حم٤مذي سمٛمٕمٜمك ومقق سمتٗمًػميـ شمٗمن أن ممٙمـ اًمنة ومقق اًمنة،

 قمغم اًمٙمػ ووع اًمًٜم٦م ُمـ: »إول احلدي٨م وهذا إىمرب، هق اًمتٗمًػم وهذا

 اًمٙمت٤مب وهق ؾمٜمٜمف، ذم داود أبق يرويف» احلدي٨م هذاش اًمّمالة ذم اًمنة حت٧م اًمٙمػ

: إول اًمٙمت٤مب اًمًٜم٦م، أهؾ اعمًٚمٛملم قمٚمامء قمٜمد اعمٕمرووم٦م اًمًت٦م اًمٙمت٥م ُمـ اًمث٤مًم٨م

 ؾمٜمـ: اًمراسمع داود، أيب ؾمٜمـ: اًمث٤مًم٨م ُمًٚمؿ، صحٞمح: اًمث٤مين اًمٌخ٤مري، صحٞمح

 ش.ُم٤مضم٦م اسمـ ؾمٜمـ: اًم٤ًمدس اًمٜم٤ًمئل، ؾمٜمـ: اخل٤مُمس اًمؽمُمذي،

 وذم اًمًت٦م، اًمٙمت٥م ُمـ أو اًمًت٦م اًمًٜمـ ُمـ اًمث٤مًم٨م اًمٙمت٤مب ذم ضم٤مء احلدي٨م هذا

 يمٙمت٥م ًمٞم٧ًم اًمًٜمـ يمت٥م ًمٙمـ» داود، أيب ؾمٜمـ إرسمٕم٦م، اًمًٜمـ ُمـ إول اًمٙمت٤مب

 شَمَ٘مَّمدا وُمًٚمامً  اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم إن أي وُمًٚمؿ، اًمٌخ٤مري يمّمحٞمح ًمٞم٧ًم اًمّمح٤مح،

د  ُمـ وهمػمه داود أبق أُم٤م اًمٙمت٤مسملم، هذيـ ذم قمٜمدمه٤م اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م إيرا
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 ذم ًمف أرضمقزة ذم اًمًٞمقـمل ىم٤مل يمام وم٘مط اًمّمحٞمح إيراد ىمّمدوا ُم٤م اًمًٜمـ أصح٤مب

 : ي٘مقل احلدي٨م ُمّمٓمٚمح ذم احلدي٨م،

 وم٘مد همػمه إذا اًمْمٕمٞمػ صمؿ      وضمد ُم٤م أىمقى داود أبق يروي

 -اًمّمحٞمح همػم أي- همػمه ُم٤م إذا اًمْمٕمٞمػ صمؿ وضمد، ُم٤م أىمقى داود أبق يروي 

 داود أيب ومٗمل» احلدي٨م سمٕمٚمؿ ُمِمتٖمؾ يمؾ يٕمرومٝم٤م طم٘مٞم٘م٦م وهذه وضمد، ُم٤م يٕمٜمل وم٘مد،

 حت٧م اًمٙمػ قمغم اًمٙمػ ووع اًمًٜم٦م ُمـ احلدي٨م هذا ُمٜمٝم٤مش وٕمٞمٗم٦م يمثػمة أطم٤مدي٨م

 اًمقاؾمٓمل، إؾمح٤مق سمـ اًمرمحـ قمٌد يرويف احلدي٨م؟ هذا قمٚم٦م ُم٤م اًمّمالة، ذم اًمنة

 اإلُم٤مم قمٜمد ضمداً  وٕمٞمػ هق سمؾ وٕمٞمػ اًمقاؾمٓمل إؾمح٤مق سمـ اًمرمحـ قمٌد هذا

 احل٤مومظ وٟم٘مٚمف» اعمٝمذب، ذح اعمجٛمقع يمت٤مسمف ذم سمذًمؽ سح يمامش اًمٜمقوي»

 ش.احلٜمٗمل اعمذه٥م ذم احلدي٨م قمٚمامء ٟمقادر ُمـ ُيٕمتؼم اًمذيش اًمزيٚمٕمل»

 اعمذه٥م يٚمٞمف إؿمٝمر، هق احلٜمٗمل اعمذه٥م اًمٗم٘مف ذم اًمٞمقم إرسمٕم٦م اعمذاه٥م 

 .اًمٗم٘مف ذم هذا أمحد، ُمذه٥م يٚمٞمف ُم٤مًمؽ، ُمذه٥م يٚمٞمف اًمِم٤مومٕمل،

 صمؿ أمحد، ُمذه٥م اعمقوقع يٜمٕمٙمس إرسمٕم٦م اعمذاه٥م سملم ُمـ احلدي٨م ذم ًمٙمـ 

 ًمف وهذا طمٜمٞمٗم٦م، أيب ُمذه٥م ي٠ميت إظمػم ذم ُم٤مًمؽ، ُمذه٥م صمؿ اًمِم٤مومٕمل، ُمذه٥م

 سم٤محلدي٨م اؿمتٖمٚمقا  اًمذيـ احلٜمٗمٞم٦م اًمٕمٚمامء أن ٟمت٤مئجٝم٤م وُمـ آصم٤مره٤م ُمـ يم٤من يمثػمة أؾم٤ٌمب

 سمريم٦م وومٞمٝمؿ يمثرة ومٗمٞمٝمؿ واحلٜم٤مسمٚم٦م اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمـ سم٤محلدي٨م اعمِمتٖمٚملم سمخالف ضمدًا، ىمٚم٦م

 قمٚمامء يم٤ٌمر ُمـ ومٝمذا اعمٍمي، اًمزيٚمٕمل اًمديـ مج٤مل اإلُم٤مم احلٜمٗمٞم٦م قمٚمامء ٟمقادر ُمـ»

 اًمراي٦م ٟمّم٥م» ؾمامه ضمداً  ىمٞمامً  يمت٤مسم٤مً  أخػ اًمذي وهق احلٜمٗمل، اعمذه٥م ذم احلدي٨م

 سمٙمٜمٞمتف ُمٕمروف احلٜمٗمٞم٦م قمٚمامء يم٤ٌمر ُمـ إلُم٤ممش اهلداي٦م» يمت٤مبش اهلداي٦م ٕطم٤مدي٨م

 يمثػم ذًمؽ وذم احلٜمٗمل، اعمذه٥م سم٠مدًم٦م ي٠ميت احلٜمٗمل اًمٗم٘مف ذم اهلداي٦م يمت٤مب اعمرهمٞمٜم٤مين،

 اإلُم٤مم ضم٤مء ُمّمحح٦م، هل وٓ خمرضم٦م همػم إطم٤مدي٨م هذه ًمٙمـ أطم٤مدي٨م، ُمـ

 اًمراي٦م ٟمّم٥م اًمٙمت٤مب هذا وم٠مخػ اهلداي٦م سم٠مطم٤مدي٨م ظم٤مص٦م قمٜم٤مي٦م ومُٕمٜمل اًمزيٚمٕمل

ج ومٝمق اهلداي٦م، ٕطم٤مدي٨م  ضم٤مء ح٤مش اهلداي٦م، يمت٤مب ذم اعمرهمٞمٜم٤مين ذيمره طمدي٨م يمؾ ُيـَخر 

ش اًمّمالة ذم اًمنة حت٧م اًمٙمػ قمغم اًمٙمػ ووع اًمًٜم٦م ُمـ: »طمدي٨م احلدي٨م هذا إمم
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 هذا إذاً  ضمدًا، وٕمٞمػ اًمقاؾمٓمل إؾمح٤مق سمـ اًمرمحـ قمٌد: اًمٜمقوي اإلُم٤مم ىم٤مل: ىم٤مل

 وهٜم٤مك ومٙمٞمػ ؾمٜم٦م، سمف شمث٧ٌم ٓ ُمٜمف أصح سمحدي٨م ُمٕم٤مرو٤مً  يٙمـ مل ًمق احلدي٨م

 ُمـ يم٤من وهق طمجر، سمـ وائؾ أن ُمٜمٝم٤م صحٞمح٦م وهل احلدي٨م هلذا ُمٕم٤مرو٦م أطم٤مدي٨م

 وؾمٛمع إًمٞمف وومد اًمرؾمقل سمٕمث٦م سمٚمٖمف وح٤م اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمٕمث٦م ىمٌؾ اًمٞمٛمـ ُمٚمقك

 اًمرؾمقل صالة سمٛمالطمٔم٦م ظم٤مص٦م قمٜم٤مي٦م ًمف يم٤من اًمٞمٛمـ، ُمٚمقك ُمـ ومٙم٤من سمف، وآُمـ ُمٜمف

 صالة صٗم٦م ذم اعمقوقع هذا ذم ومراهم٤مً  متأل يٕمٜمل وم٠مطم٤مديثف وًمذًمؽ اًمًالم، قمٚمٞمف

 اًمٙمػ قمغم اًمٞمٛمٜمك يده واوٕم٤مً  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل رأى إٟمف: ي٘مقل ومٝمق اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 مل اًمّمقرة هذه يٓمٌؼ أن أراد ُمٜمٙمؿ واطمداً  أن ومٚمق اًمٞمنى، يده وذراع واًمرؾمغ

 هٙمذا واًم٤ًمقمد، واًمرؾمغ اًمٙمػ قمغم اًمٞمٛمٜمك ٕن اًمنة6 ومقق يْمٕمٝم٤م أن إٓ يًتٓمع

 وزن ًمف ي٘م٤مم ومال احلدي٨م ذاك قم٤مروف احلدي٨م، قمٚمامء سم٤مشمٗم٤مق صحٞمح طمدي٨م هذا إذاً 

 ومٞمٝم٤م رواي٦مش اعمٜمثقر اًمدر» يمت٤مسمف ذمش اًمًٞمقـمل» احل٤مومظ ذيمر صمؿ اإلؾمٜم٤مد، وٕمٞمػ ٕنف

سم٦م سم٦م ٓ ًمٙمـ إُمر، ٕول يٌدو ومٞمام همرا  ومّن  اًمذي هق اًمرؾمقل صح٤ميب دام ُم٤م همرا

 هذاش سم٤مح٠مثقر اًمتٗمًػم ذم اعمٜمثقر اًمدر» ذمش اًمًٞمقـمل» ذيمر ؾمتًٛمٕمقن، سمام أي٦م

 سمآرائٝمؿ أظمٓم٠موا أو أص٤مسمقا  اعمت٠مظمرون يٗمٕمؾ يمام وًمٞمس أي٤مت، يٗمن ظم٤مص يمت٤مب

 ح٤م وهٙمذا،..ش اًمت٤مسمٕملم قمـ اًمّمح٤مسم٦م، قمـ اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ رواي٤مت ٓ،

 هق ؿم٤مٟمئؽ إنش »  واٟمحر ًمرسمؽ ومّمؾش »  اًمٙمقصمر أقمٓمٞمٜم٤مك إٟم٤م»  اًمٜمحر ؾمقرة قمٜمد ضم٤مء

ش  واٟمحر ًمرسمؽ ومّمؾ: » ىم٤مل أنف قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض قمكم قمـ ىمقي سمًٜمد روىش  إبؽم

 قمكم ًمٙمـ واٟمحر، سم٘مريٜم٦م اًمٕمٞمد صالة اًمرواي٤مت سمٕمض وذم اعمٕمٝمقدة اًمّمالة ومّمؾ

 ٕن اًمٖمراسم٦م6 هٜم٤م ٟمحرك، قمٜمد اًمّمالة ذم يديؽ وع أي واٟمحر ومّن  قمٜمف اهلل ريض

 أقمرف وهق أي٦م هذه ومّن  قمٜمف اهلل ريض قمٚمٞم٤مً  أن دام ُم٤م ًمٙمـ ُمت٤ٌمدر همػم اعمٕمٜمك هذا

 أظمرى أطم٤مدي٨م وهٜم٤مك طمجر سمـ وائؾ طمدي٨م إمم احلدي٨م هذا يْمؿ وم٢مذاً  همػمه ُمـ

 أن ىم٤مئؿ وهق اًمّمالة ذم اًمٞمديـ ووع ذم وردت اًمتل إطم٤مدي٨م جمٛمقع ُمـ ومٞمث٧ٌم

 حت٧م اًمقوع أُم٤م اًمّمدر، قمغم اًمقوع هق اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ اًمث٤مسم٧م اًمّمحٞمح

 أن جي٥م شمٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا وم٤مًمٜم٤ًمء اًمًالم قمٚمٞمف ومٕمٚمف هذا آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م وٕمٞمػ، ومحديثف اًمنة

 سمٕمض أن قمٙمًقا  اهلل ؾمٌح٤من وي٤م ذًمؽ، ذم ومرق وٓ ملسو هيلع هللا ىلص سم٤مًمرؾمقل اًمٜم٤ًمء شم٘متدي
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 وؾمٞمد سم٤مًمٜم٤ًمء اخل٤مص احلدي٨م أجـ ـمٞم٥م سم٤مًمٜم٤ًمء، ظم٤مص هذا ٓ،: ىم٤مًمقا  اًمٜم٤مس

 اعم٠ًمخ٦م هلذه وظمت٤مُم٤مً  وأظمػماً  اًمّمدر، قمغم اًمقوع مجٞمٕم٤مً  هلؿ ؾمـ واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل

 أهذا وضمؾ قمز اهلل يدي سملم اًمقىمقف سم٠مدب أخٞمؼ اعمقىمٗملم أي.. اهلل ؾمٌح٤من: أىمقل

 ًمرب خيْمع اًمذي اًمقاىمػ هذا أم اًمٙمًالن ُم٤ٌمزم اًمال وىمٗم٦م ي٘مػ يم٠منف ي٘مػ اًمذي

 اًمٕمٌد ُمـ ظمْمققم٤مً  وإٟمام ًمٕمٌد قمٌد ُمـ ًمٞمس اًمتٖمٚمٞمؾ هذا ًمٙمـ ُمٖمٚمؾ، يم٠منف إن٤مم

 سمٖمٞمٌتؽ، يمٚمٛم٦م ىمٚم٧م أن٤مش  يتٗمٙمرون ًمٕمٚمٝمؿ ًمٚمٜم٤مس ٟميهب٤م إُمث٤مل وشمٚمؽ»  ًمٚمرب؟

 ي٠مظمذ ىمد اعم٠ًمخ٦م ي٠مظمذ أنف هذا إخ عمثؾ أرى ٓ أن٤م أين ضمٞمدًا، شمًٛمٕمٝم٤م أن ومٞمج٥م

 أُم٤مم ي٘مػ أن ٟمٜمّمح ٓ اًمتٗمّمٞمؾ، ُمـ رء اخلالص٦م ُمع ي٠مظمذ ىمد ظمالص٦م، ُمٜمٝم٤م

 ُمـ رء إمم وحيت٤مج ضمٝم٦م، ُمـ قمٚمٛمٞم٦م ىمدرة إمم حيت٤مج هذا ٕن 6ٓ وجي٤مدًمف أؾمت٤مذه

 وأن اًمًٜم٦م يٕمرف أن هق طمًٌف: ىمٚمٜم٤م وًمذًمؽ ُمٕمف، واعمج٤مدل اعمج٤مدل سملم اًمتج٤مٟمس

 إن اًمٌدقم٦م ومتقت اًمًٜم٦م شمٜمتنم وهٙمذا طمقًمف، ُمـ يًتٓمٞمع ُم٤م... يٌٚمغ صمؿ هب٤م يٕمٛمؾ

 .اهلل ؿم٤مء

 ( 11: 11: 11/ 313/واًمٜمقر اهلدى) 

 الؼقام حال الصالة دم القديـ إرشال حؽؿ

 اًمٞمٛمٜمك يده ُمٜمٝمؿ اعمّمكم يْمع ٓ اجلامقم٤مت سمٕمض أو اعمًٚمٛملم سمٕمض]: السائؾ

 [. اًمّمالة ذم اًمٞمنى قمغم

ٌِٚمقن اًمذيـ أن ُمـ شم٠ميت وازدواضمٞمتف ُُمْزَدوج، ظمٓم٠م هذا :الشقخ ًْ  أجدهيؿ، ُي

 اإلُم٤مم أن ئمٜمقن اهلجرة، دار إُم٤مم ُم٤مًمؽ ُمذه٥م إمم يٜمتٛمقن ُم٤مًمٙمٞم٦م، ؾمٞمٙمقٟمقا  ه١مٓء

 هق ًمف يمت٤مب أؿمٝمر ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم ٕن ظم٤مـمئ6 وفمٜمٝمؿ هٙمذا، يّمكم يم٤من ُم٤مًمؽ

 ذمش ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم ُمقـم٠مش »ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم سمٛمقـم٠م» اًمٕمٚمؿ وـمالب اًمٕمٚمامء قمٜمد اعمٕمروف

 ذم اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك ووع: ٓومت٦م ُمثؾ قمٜمقان سيح قمٜمقان يقضمد اًمٙمت٤مب هذا

 .ٟمٗمًف ُم٤مًمؽ ووٕمف؟ ُمـ هذا اًمّمالة،
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 ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ قمـ طم٤مزم أيب قمـ سم٢مؾمٜم٤مده طمديث٤مً  اًمٕمٜمقان هذا حت٧م يروي صمؿ 

 قمـ شم٤مسمٕمل طم٤مزم أبق اعمِمٝمقريـ، اعمٕمرووملم إنّم٤مر ُمـ صح٤ميب ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ: ىم٤مل

 قمـ طم٤مزم أيب قمـ ُم٤مًمؽ ضمدًا، قم٤مزم يٕمٜمل ؾمٜمد هذا ُم٤مًمؽ، اإلُم٤مم شمٚم٘م٤مه اًمت٤مسمٕمل هذا

 إمم ذًمؽ يٜم٥ًم اًمٞمنى، قمغم اًمٞمٛمٜمك سمقوع ُي١ْمَُمرون يم٤مٟمقا : » ىم٤مل ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ

 اعمقـم٠م ذم ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم يمالم هذا ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل إمم يرومٕمف: يٕمٜملش ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 .وروايتف

 صحٞمحف، ذم احلدي٨م هذا وروى اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم شمٚمَ٘م٤مه ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم ـمريؼ وُمـ

 سمـ ؾمٝمؾ قمـ طم٤مزم أيب قمـ ُم٤مًمؽ قمـ يقؾمػ سمـ اهلل قمٌد ؿمٞمخف ـمريؼ ُمـ أفمـ

 .صحٞمحف ذم اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم أورده احلدي٨م ٟمٗمس ؾمٕمد

 اًمذي اإلُم٤مم ظم٤مًمٗمقا : أوًٓ  ُمرشملم، ظم٤مًمٗمقا  أهنؿ اًمٙمالم هذا ُمـ ٟمًتٗمٞمد ٟمحـ

 :صم٤مٟمٞم٤مً . ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم وهق إًمٞمف يٜمتٛمقن

 قمغم اًمٞمٛمٜمك ووع َصَح  ٕنف 6ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وهق إقمٔمؿ اإلُم٤مم ظم٤مًمٗمقا  

 ـمريؼ ُمـ اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم رواه اًمذي احلدي٨م هذا: ُمٜمٝم٤م أطم٤مدي٨م، قمدة ُمـ اًمٞمنى

 ش.سم٤معمقـم٠م» اعمًٛمك يمت٤مسمف ذم أودقمف وُم٤مًمؽ ُم٤مًمؽ

 ظم٤مًمٗمقا  ي٘مٌْمقن، وٓ أجدهيؿ ويرؾمٚمقن ُيًٌٚمقن ُيْرؾِمٚمقن اًمذيـ ه١مٓء وم٢مذا

 . أظمرى ضمٝم٦م ُمـ إًمٞمف يٜمتٛمقن اًمذي اإلُم٤مم وظم٤مًمٗمقا  ضمٝم٦م ُمـ اًمًٜم٦م

 (11: 36: 10/   332/  واًمٜمقر اهلدى)  

 الصدر عذ يؽقن أن الصالة دم الؼقام حال القديـ وضع دم السـة

 قمغم اًمٞمٛمٜمك اًمٞمد اًمرضمؾ يْمع أن ي١مُمرون اًمٜم٤مس يم٤من: ىم٤مل ؾمٕمد، سمـ ؾمٝمؾ قمـ

 .اًمٌخ٤مري رواه. اًمّمالة ذم اًمٞمنى ذراقمف

 يمٗمف فمٝمر قمغم اًمٞمٛمٜمك يْمع يم٤من: طمجر سمـ وائؾ طمدي٨م وُمثٚمف: إًم٤ٌمين ىم٤مل

 اًمٙمٞمٗمٞم٦م وهذه صحٞمح، سمًٜمد واًمٜم٤ًمئل داود أبق رواه اًم٤ًمقمد، قمغم واًمرؾمغ اًمٞمنى
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 إن ومجرب هب٤م، وقمٛمٚم٧م ذًمؽ، شم٠مُمٚم٧م أن٧م إذا اًمّمدر قمغم اًمقوع يٙمقن أن شمًتٚمزم

 .ؿمئ٧م

: يمحدي٨م اًمّمدر، همػم قمغم اًمقوع ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف يّمح مل أنف يٕمٚمؿ أن يٜمٌٖمل ومم٤م

 ذم وٕمٗمف سمٞمٜم٧م وىمدش اًمنة طمتك اًمّمالة ذم اًمٙمػ قمغم اًمٙمػ ووع اًمًٜم٦م»

 ش.313-365ش »داود أيب وٕمٞمػ»

 ش3/605 اعمّم٤مسمٞمح ُمِمٙم٤مة»

 االختصار عـ الـفل

 :01 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل  

 .ظم٤مسشمف قمغم اًمٞمٛمٜمك يده يْمع أن جيقز وٓ
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل 

 يٜمٝمك يم٤من اًمذي اًمَّمْٚم٥ُم  وهق» اًمّمالة، ذم آظمتّم٤مر قمـ يٜمٝمك ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من و

 .شقمٜمف
 اًمٌخ٤مري أظمرضمف ومٞمام: قم٤مئِم٦م ىمقل ذًمؽ ذم ورد ُم٤م وأقمغم: احل٤مومظ ىم٤مل

 اًمٞمٝمقد إن: وشم٘مقل ظم٤مسشمف، ذم يده اعمّمكم جيٕمؾ أن شمٙمره يم٤مٟم٧م: قمٜمٝم٤مش 1/143»

 .شمٗمٕمٚمف
 ذم آظمتّم٤مر يمره٧م إهن٤م: سمٚمٗمظ ومٞمف اًمٌخ٤مري ؿمٞمخ ـمريؼ ُمـ ٟمٕمٞمؿ أبق ورواه

 .اًمٞمٝمقد ذًمؽ يٗمٕمؾ إٟمام: وىم٤مًم٧م اًمّمالة،

 مجٞمع ذم هبؿ اًمتِمٌف قمـ هُنٞمٜم٤م وىمدش: » 3/613ش »اًمًٌؾ» ذم اًمّمٜمٕم٤مين ىم٤مل 

 إسمٚمٞمس أن أو اًمِمٞمٓم٤من، ومٕمؾ أنف ُمـ ىمٞمؾ ُم٤م ٓ اًمٜمٝمل، طمٙمٛم٦م وضمف ومٝمذا أطمقاهلؿ6

 ورد وُم٤م ختٛمٞمٜمٞم٦م، قمٚمؾ هذه ٕن اعمتٙمؼميـ6 وِمٕمُؾ  أنف أو يمذًمؽ، اجلٜم٦م ُمـ ُأهٌط
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 وحيتٛمؾ احلدي٨م، سم٥ًٌم أقمرف ٕنف اًمٕمٛمدة6 هق - اًمّمح٤ميب قمـ: أي - ُمٜمّمقص٤مً 

 .ـهاش. أثراً  إؿمٞم٤مء هذه ًمقرود همػمه6 قمغم ُم٘مدمش اًمّمحٞمح» ذم ورد وُم٤م ُمرومقع، أنف

 أهؾ ذًمؽ إمم ذه٥م وىمد. آظمتّم٤مر حتريؿ قمغم يدل واحلدي٨م: »اًمِمقيم٤مين ىم٤مل 

. ُمٙمروه أنف إمم وآظمرون اًمٙمقوم٦م وأهؾ واًمِم٤مومٕمل، إوزاقمل، وذه٥م. اًمٔم٤مهر

 هق اًمذي اًمتحريؿ، قمـ اًمٜمٝمل شمٍمف ىمريٜم٦م ىمٞم٤مم ًمٕمدم اًمٔم٤مهر6 أهؾ ىم٤مًمف ُم٤م واًمٔم٤مهر

 .ـهاش. احلؼ هق يمام احل٘مٞم٘مل6 ُمٕمٜم٤مه

 واوٕم٤مً  ُمتٕمٛمدًا، صغم ُمـ: »وم٘م٤مل اعمٜمٝمٞم٤مت6 ذم يمٕم٤مدشمفش 0/34» طمزم اسمـ وسم٤مًمغ

 .شسم٤مـمٚم٦م ومّمالشمف ظم٤مسشمف6 قمغم يده
 ([3/662) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 عـف ادـفل الصالة دم االختصار صػة

 .اًمّمالة ذم اًمتخٍم :مداخؾة

 .جيقز ٓ :الشقخ

 اًمّمالة؟ ذم اًمتخٍم يمٞمػ ومٝمٛم٧م، ُم٤م يٕمٜمل :مداخؾة

 قمغم اًمٞمٛمٜمك يْمع هق اًمّمدر، قمغم اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك يْمع ُم٤م سمدل أنف: الشقخ

 .اًمٞمنى ظم٤مسشمف قمغم واًمٞمنى اًمٞمٛمٜمك ظم٤مسشمف

 (  11: 03: 14/ 636/ واًمٜمقر اهلدى) 

 الصالة دم عـف ادـفل االختصار معـك

 .اًمّمالة ذم آظمتّم٤مر قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هنك: ىم٤مل هريرة أيب قمـ

 ش.ظم٤مسشمف قمغم يده يْمع: يٕمٜمل: »داود أبق ىم٤مل
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 قمغم يده يْمع: ىم٤مل آظمتّم٤مر؟ ُم٤م: هلِم٤مم ىمٚمٜم٤م: ىم٤مل ه٤مرون سمـ يزيد وقمـ

 .يّمكم وهق ظمٍمه

 ذيمره اًمذي سم٤مًمتٗمًػم ُمًٌقق اعمّمٜمػ أن قمغم يدل ومٝمذا: ىمٚم٧م[: اإلُم٤مم ىم٤مل]

 اعمت٘مدم قمٛمر، اسمـ طمدي٨م ُمـ قمٜمف اًمٜمٝمل صح وم٘مد اًمّمقاب6 هق وًمٕمٚمف ًمالظمتّم٤مر،

 (.414) سمرىمؿ

 (310/ 0) داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح

 الصالة دم الؼقام عـد الرجؾني هقئة

 .اهلل رؾمقل قمغم واًمًالم واًمّمالة هلل احلٛمد :السائؾ

 قمـ أثر وؾمٌٕملم، صمالث اًمّمٗمح٦م اصمٜملم، رىمؿ اعمجٚمد ذم اإلرواء يمت٤مسمؽ ذم ذيمرَت 

 واًمٌٞمٝم٘مل اًمٜم٤ًمئل رواه واًمذي اًم٘مدُملم سملم اعمراوطم٦م ذم قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ

 اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد قمـ سم٠مثريـ قم٤مروتف صمؿ، وٕمٞمػ أثر وهق ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـ وهمػمه

 اعمراوطم٦م هؾ اًمّمالة ذم اًم٘مٞم٤مم ذم اًمٙمٞمٗمٞم٦م هل ُم٤م اًم٘مدُملم صػ ذم قمٛمر سمـ اهلل وقمٌد

 .ظمػما  اهلل ضمزايمؿ ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م وٕمػ صمٌقت ُمع اًم٘مدُملم صػ أم

  ُم٤مذا؟ صمٌقت ُمع: الشقخ

 .ُمًٕمقد اسمـ أثر وٕمػ :السائؾ

 سملم يّمػ هق هؾ اًمّمالة ذم اعمًٚمؿ ىمٞم٤مم هٞمئ٦م ذم صم٤مسمت٦م ؾمٜم٦م هٜم٤مك ًمٞمس :الشقخ

 اًم١ًمال هذا وضمقاب ومٞمف، يتٙمٚمػ ٓ ىمٞم٤مًُم٤م اعمًٚمؿ ي٘مقم وإٟمام سمٞمٜمٝمام؟ يراوح أم ىمدُمٞمف؟

 ٟمحـ إًمٞمف ٟمْمٞمػ أن جُيز مل ُمٓمٚمً٘م٤م ضم٤مء إذا إُمر سم٠من اًم٤ًمسمؼ شمٜمٌٞمٝمل ُمع مت٤مًُم٤م يٚمت٘مل

 إمم اًمّمدر قمـ سم٤مًمٞمديـ إظمذ ُمث٤مل قمـ حتدصم٧م يمام أنٗمًٜم٤م، قمٜمد ُمـ ُم٤م ىمٞمًدا أو صٗم٦م

 هبام إظمذ أُم٤م أطم٤مدي٨م، ًمٕمدة ومٞمف إؿمٙم٤مل ٓ اًمّمدر قمغم اًمقوع ومثٌقت اًم٘مٚم٥م،

 ذم رء يّمح مل اًم٘مٞم٤مم ذم أىمقل يمذًمؽ. وٕمٞمػ طمدي٨م ذم وٓ ومٞمف يرد مل ومٝمذا هٙمذا

 طمٙمؿ ومٝم٤مهٜم٤م ُم٘متدًي٤م صغم إذا أُم٤م ُمٜمٗمرًدا، أو إُم٤مًُم٤م اعمًٚمؿ صغم ُم٤م إذا اًم٘مٞم٤مم ووٕمٞم٦م



 014   ووع اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمنى   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ُمـ سم٘مدم اًمٞمٛمٜمك ىمدُمف اعمّمٚملم ُمـ يمؾ ًمّمؼ وهق أٓ اعمّمٚملم مج٤مهػم سمف أظمّؾ  ظم٤مص

 ًمتح٘مٞمؼ ُمٜمٝم٤م ٓسمد وُمرضم٦م ئمٝمر ىمد ومٝمٜم٤م مت٤مًُم٤م، سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس اًمٞمنى يٛمٞمٜمف قمغم

 سم٘مدم ىمدُمف ُيٚمّمؼ أطمدهؿ ومٙم٤من يٚمتزُمقهن٤م، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب يم٤من اًمتل اًمًٜم٦م هذه

 اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء يمام ص٤مطمٌف سمٛمٜمٙم٥م وُمٜمٙمٌف ص٤مطمٌف سمريم٦ٌم وريمٌتف ص٤مطمٌف

 أن يٜمٌٖمل ٓ وًمٙمٜمف ًمف شمٞمن يمام ومٞم٘مػ اإلُم٤مم قمـ أو اعمٜمٗمرد قمـ حتدصمٜم٤م إذا أُم٤م وهمػمه،

 اًمٜمٌل قمـ صح سمام إٓ شمث٧ٌم ٓ اًمًٜم٦م ٕن اًمًٜم٦م هٙمذا أن سمدقمقى ظم٤مص٦م هٞمئ٦م يتٙمٚمػ

 .احلًـ احلدي٨م ُمرشم٦ٌم ذم وًمق ملسو هيلع هللا ىلص

 (32 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)



 

 الصالة يف اخلصوع





 023 اًمٗم٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم    اخلِمقع ذم اًمّمالة 

 الذكقب تؽػر دم وأثره ادصيل خشقع

 ؟[واًمٙم٤ٌمئر اًمّمٖم٤مئر اًمّمالة شمٙمٗمر هؾ]: السائؾ

ر أظمل ي٤م: أن أىمقل أن٤م: الشقخ  اًمّمٖم٤مئر، شمٙمٗمر صالة أَي  اًمّمٖم٤مئر، شُمَٙمٗم 

 أيمثر ٓ، اًمٜم٤مس أيمثر أُم٤م اًمٜم٤مس، سمٕمض ذم يٙمقن ىمد أقمٚمؿ، اهلل اًمٞمقم؟ ٟمحـ صالشمٜم٤م

 ومٞم٘م٤مل وإريم٤من، سم٤مًمنموط ضم٤مء ٕنف قمٜمف، اًمٗمريْم٦م ؾم٘مط إٟمف: ي٘م٤مل أن ممٙمـ اًمٜم٤مس

 ُمـ ومٙمثػم ،ششمّمؾ مل وم٢مٟمؽ ومّمؾِ  ارضمع: »ي٘م٤مل اًمٜم٤مس سمٕمض ًمٙمـ َصّٚمقا،: ذقم٤مً 

 يَمَٗمرت صالهَتؿ أن أُم٤م قمٜمٝمؿ، اًمٗمريْم٦م أؾم٘مٓمقا  صالهتؿ اًمٞمقم ٟم٘مقل ٟم٘مدر اًمٜم٤مس

 ظمالف ومٞمف ُم٤م -ؿمؽ سمال- ٕنف هٙمذا، ٟم٘مقل ٟم٘مدر ُم٤م اًمّمٖم٤مئر وًمق يُمَٚمٝم٤م ذٟمقهبؿ قمٜمٝمؿ

 اًمّمالة ي٘مّمدون أهنؿ سمٞمٜمٝمؿ ظمالف ومٞمف ُم٤م اًمٙم٤ٌمئر، أو اًمّمٖم٤مئر سمتٙمٗمػم اًم٘م٤مئٚملم سملم

 ؿمٞمئ٤مً  اؾم٠مخقا ..وىمت٤مً  شُمَْمٞم ع أؿمقومؽ أن٤م ًمذًمؽ اًمٙم٤مُمٚم٦م، اًمّمالة هذه وم٠مجـ اًمٙم٤مُمٚم٦م،

 قمز اهلل إمم اشمريمقه٤م اًمّمٖم٤مئر أُم٤م اًمٙم٤ٌمئر أُم٤م قم٤ٌمدشمٙمؿ، سم٢مصالح سم٠منٗمًٙمؿ، يتٕمٚمؼ

 .قمٚمٛمٞم٤مً  ضمٞمداً  وشمٗمٝمٛمقه٤م اعم٠ًمخ٦م شمدرؾمقا  أن شمًتٓمٞمٕمقا  مل إذا وضمؾ

 ؟[اًمّمالة ذم اخلِمقع و٤مسمط] :مداخؾة

 يمقن أن اجلٛمٞمع، قمغم خيٗمك ٓ اًمذي اًمٌمء -ؿمؽ سمال- ومٞمف: أوًٓ  :الشقخ

 وسم٤مًمٓمٌع مت٤مُم٤ًم، اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٚمٞمف يم٤من ح٤م اًمٔم٤مهري٦م هٞمئتٝم٤م ُمٓم٤مسم٘م٦م اًمّمالة

 .واعمًتح٤ٌمت واًمًٜمـ سمؾ واًمقاضم٤ٌمت، وإريم٤من اًمنموط وم٘مط

 اهلل قمغم إىم٤ٌمًمف يٙمقن أن وهق اعمقوقع ذم ضمداً  واهل٤مم -اًمٌمء ي٠ميت- وأظمػماً : صم٤مٟمٞم٤مً  

 قمٚمٞمف- اًمرؾمقل أؿم٤مر وىمد اًمّمٕمقسم٦م، هٜم٤م آظمره٤م، إمم اًمّمالة أول ُمـ سم٘مٚمٌف، وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف

ث مل ريمٕمتلم صغم صمؿ ووقءه، وأطمًـ شمقو٠م ُمـ: ىم٤مل طملم احل٘مٞم٘م٦م هذه إمم -اًمًالم  ُيـَحد 

 أن يًتٓمٞمع اًمذي وهنٜمئ اًمنمط، هبذا أىمقم أن أؾمتٓمٞمع إين: أىمقل أىمدر ٓ أن٤م... ٟمٗمًف ومٞمٝمام

ث ٓ: اًمنمط هبذا ي٘مقم  وهٜم٤م آظمت٤ٌمر هٜم٤م َصاَله٤م، اًمتل اًمّمالة هذه ذم ٟمٗمًف ُيـَحد 

ُمتح٤من،  .اعمقوقع ذم اعمٝمؿ هذا اًمٜم٥ًم، شُمَقَزع وهٜم٤م ٓا

 ( 11: 61: 63/ 300/ واًمٜمقر اهلدى)  



 026   اخلِمقع ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ُيؾفل قد ما كؾ وجتـب الصالة دم اخلشقع

 زظم٤مرف ُمـ قمٜمف يٚمٝمٞمف ىمد ُم٤م يمؾ يتجٜم٥م وأن صالشمف، ذم خيِمع أن وقمٚمٞمف 

 .واًمٖم٤مئط اًمٌقل يداومٕمف وهق وٓ يِمتٝمٞمف، ـمٕم٤مم سمحية يّمكم ومال وٟم٘مقش،
 [.03 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص]

ُجقِد، َمْقضع إىل الـََّظرُ   واخُلُشقعُ  السُّ

 :06 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل

 .ؾمجقده ُمقوع إمم ىمٞم٤مُمف ذم ويٜمٔمر 
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 .إرض ٟمحق سمٌٍمه ورُمك رأؾمف، ـم٠مـم٠م صغم6 إذا ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من
 .ُمٜمٝم٤م ظمرج طمتك ؾمجقده ُمقوع سمٍمه ظمٚمػ ُم٤م اًمٙمٕم٦ٌم دظمؾ ح٤م و
 إًمٞمٝم٤م6 سمٜمٔمره يتقضمف أن ًمٚمٛمّمكم يٜمٌٖمل اًمتل اجلٝم٦م ذم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ وىمد    

 ذم اًمٌخ٤مري ًمف وشمرضمؿ. اًم٘مٌٚم٦م ضمٝم٦م إمم يتجف اعمّمكم ٟمٔمر أن إمم ُم٤مًمؽ ومذه٥م

 قمدة ومٞمف وؾم٤مق ،ش6/340ش »اًمّمالة ذم اإلُم٤مم إمم اًمٌٍم رومع سم٤مبش_: »صحٞمحف»

 أطمقال ذم اًمّمالة ذم وهؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل إمم يٜمٔمرون يم٤مٟمقا  اًمّمح٤مسم٦م أن ذم أطم٤مدي٨م

 أنف إمم - احلٜمٗمٞم٦م ُمذه٥م ُمـ اًمّمحٞمح وهق - واًمٙمقومٞمقن اًمِم٤مومٕمل، وذه٥م. خمتٚمٗم٦م

 اًمّمقاب6 وهق. اخلِمقع إمم أىمرب ٕنف ؾمجقده6 ُمقوع إمم اًمٜمٔمر ًمٚمٛمّمكم يًتح٥م

 ٟمٗمرق أن ويٛمٙمـ: »وم٘م٤مل طمجر6 اسمـ احل٤مومظ وومَّمؾ. قمٚمٞمف اًم٤ًمسم٘م٦م إطم٤مدي٨م ًمدًٓم٦م

 إٓ ًمٚمٛم٠مُمقم6 ويمذا اًمًجقد ُمقوع إمم اًمٜمٔمر ًمإلُم٤مم ومٞمًتح٥م واح٠مُمقم6 اإلُم٤مم سملم

ىم٦ٌم إمم حيت٤مج طمٞم٨م  .ـهاش. اإلُم٤مم طمٙمؿ ومحٙمٛمف اعمٜمٗمرد6 وأُم٤م. إُم٤مُمف ُمرا
 ُمقوع إمم اًمٜمٔمر أطم٤مدي٨م وسملم اًمٌخ٤مري ؾم٤مىمٝم٤م اًمتل إطم٤مدي٨م سملم جُيٛمع وهبذا

 .أقمٚمؿ شمٕم٤ممم واهلل. طمًـ مجع وهق اًمًجقد،
 ([3/611) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]



 021 اًمٗم٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم    اخلِمقع ذم اًمّمالة 

 الصالة حال قدمقف مقضع إىل يـظر ادصيل أن دم جاء ما رد

 أطمدهؿ سمٍم يٕمد مل يّمكم، اعمّمكم ىم٤مم إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٝمد ذم اًمٜم٤مس يم٤من

 يٕمد مل يّمكم أطمدهؿ ىم٤مم إذا اًمٜم٤مس ومٙم٤من ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل شمقذم ومٚمام ىمدُمٞمف، ُمقوع

 أطمدهؿ ىم٤مم إذا اًمٜم٤مس ومٙم٤من قمٛمر، ويم٤من سمٙمر، أبق ومتقذم ضمٌٞمٜمف، ُمقوع أطمدهؿ سمٍم

 اًمٗمتٜم٦م، ومٙم٤مٟم٧م قمٗم٤من، اسمـ قمثامن ويم٤من اًم٘مٌٚم٦م، ُمقوع أطمدهؿ سمٍم يٕمد مل يّمكم،

 .ُمٜمٙمر. وؿمامٓ يٛمٞمٜم٤م اًمٜم٤مس ومتٚمٗم٧م

 إؾمٜم٤مدا، ُمٜمٙمر احلدي٨م أن ؾمٌؼ مم٤م ومتٌلم[: ىم٤مل صمؿ وٕمٗمف قمغم اإلُم٤مم دًمؾ صمؿ]

 أن اًمًٜم٦م أن قمغم يدل أنف: إول: وضمٝملم ُمـ هذا وسمٞم٤من قمٜمدي، ُمتٜم٤م أجْم٤م ُمٜمٙمر وهق

 يم٤من أنف ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف اًمث٤مسم٧م اعمٕمروف ظمالف وهذا ىمدُمٞمف، ُمقوع صالشمف ذم اًم٘م٤مئؿ يٜمٔمر

 دظمؾ ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص أنف آظمر طمدي٨م وذم إرض، ٟمحق سمٌٍمه ورُمك رأؾمف، ـم٠مـم٠م صغم إذا

 أن قمغم دل أنف: وأظمر. ُمٜمٝم٤م ظمرج طمتك ؾمجقده ُمقوع سمٍمه ظمٚمػ ُم٤م اًمٙمٕم٦ٌم

 قمـ ضمدا ُمًتٌٕمد وهذا آظمر، رء إمم ملسو هيلع هللا ىلص ؾمٜمتف ظم٤مًمٗمقا  ىمد ملسو هيلع هللا ىلص ووم٤مشمف سمٕمد اًمّمح٤مسم٦م

 . أقمٚمؿ واهلل قم٤مدة، ُمًتحٞمال يٙمـ مل إن اًمّمح٤مسم٦م

 (301-306/ 1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الصالة دم العقـني تغؿقض حؽؿ

 ُمـ ؾمجقده ُمقوع إمم سمٌٍمه يرُمل أن: اًمًٜم٦م أن احلديثلم هذيـ ذمش: شمٜمٌٞمف»   

! سم٤مرد شمقرع ومٝمق اًمّمالة6 ذم اًمٕمٞمٜملم شمٖمٛمٞمض ُمـ اعمّمٚملم سمٕمض يٗمٕمٚمف ومام إرض،

 .ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد هدي اهلدي وظمػم
 ([3/611) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]



 020   الةاخلِمقع ذم اًمّم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ادصيل يشغؾ قد مما الصالة مؽان إخالء

 .شاعمّمكم َيِمٖمؾ رء اًمٌٞم٧م ذم يٙمقن أن يٜمٌٖمل ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص وىم٤مل 

 .احلدي٨م ورود ؾم٥ٌم قمٚمٞمف يدل يمام اًمٙمٕم٦ٌم6 هٜم٤مش اًمٌٞم٧م» سمـ واعمراد 
 ([3/611) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 السامء إىل البرص رفع عـ الـفل

 :00 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 

 .اًمًامء إمم سمٍمه يرومع أن جيقز وٓ

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 ًمٞمٜمتِٝملَمَ : »ىم٤مل طمتك اًمٜمٝمل ذم وي١ميمد اًمًامء، إمم اًمٌٍم رومع قمـ يٜمٝمك يم٤من و

 أو: رواي٦م وذم» إًمٞمٝمؿ شمرضمع ٓ أو اًمّمالة6 ذم اًمًامء إمم أبّم٤مرهؿ يرومٕمقن أىمقام

 .شأبّم٤مرهؿ ًمتخٓمٗمـ
 ظم٤مرج ومٞمف واظمتٚمٗمقا  اًمّمالة، ذم اًمٌٍم رومع يمراه٦م قمغم أمجٕمقا : »سمٓم٤مل اسمـ ىم٤مل

 ىمٌٚم٦م اًمًامء ٕن إيمثرون6 وأضم٤مزه وـم٤مئٗم٦م، ُذيح ومٙمرهف اًمدقم٤مء، ذم اًمّمالة

 ش.اًمّمالة ىمٌٚم٦م اًمٙمٕم٦ٌم أن يمام اًمدقم٤مء،

 اًم٘مٌٚم٦م، قمـ إقمراض ٟمقع ومٞمف اًمّمالة ذم اًمًامء إمم اًمٌٍم رومع: قِمَٞم٤مض ىم٤مل 

 .شاًمٗمتح» ذم يمذا. اًمّمالة هٞمئ٦م قمـ وظمروج

 ذم ُمتقاشمرة يمثػمة أطم٤مدي٨م وومٞمف ومٛمنموع، اًمًامء6 ٟمحق اًمدقم٤مء ذم اًمٞمديـ رومع وأُم٤م

 ش.133 - 1/113ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ُمٜمٝم٤م مجٚم٦م ؾم٤مق وىمد وهمػممه٤م،ش اًمّمحٞمحلم»
 .ش61 - 66» ًمٚمٌخ٤مريش اًمٞمديـ رومع» أجْم٤مً  وراضمع. ومٚمػماضمٕمٝم٤م ؿم٤مء6 ُمـ

 ([3/610) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]



 021 اًمٗم٘مفضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم    اخلِمقع ذم اًمّمالة 

 الصالة دم االلتػات عـ الـفل

 :01 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 

ًمتٗم٤مت وم٢من ي٤ًمرا، وٓ يٛمٞمٜم٤م، يٚمتٗم٧م وٓ  .اًمٕمٌد صالة ُمـ اًمِمٞمٓم٤من خيتٚمًف اظمتالس ٓا
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

6 ومال صٚمٞمتؿ6 وم٢مذا: »آظمر طمدي٨م وذم  قمٌده ًمقضمف وضمٝمف يٜمّم٥م اهلل وم٢من شمٚمتٗمتقا

 .شيٚمتٗم٧م مل ُم٤م صالشمف6 ذم
 .شاًمٕمٌد صالة ُمـ اًمِمٞمٓم٤من خيتٚمًف اظمتالس: »اًمتٚمٗم٧م قمـ أجْم٤مً  وىم٤مل 
 سف وم٢مذا يٚمتٗم٧م، مل ُم٤م صالشمف6 ذم اًمٕمٌد قمغم ُم٘مٌالً  اهلل يزال ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص وىم٤مل 

 .شقمٜمف اٟمٍمف وضمٝمف6
 واًمتٗم٤مت اًمٙمٚم٥م، يم٢مىمٕم٤مء وإىمٕم٤مء اًمديؽ، يمٜم٘مرة ُٟم٘مرة قمـ: صمالث قمـ هنك و 

 .اًمثٕمٚم٥م يم٤مًمتٗم٤مت

 ([3/611) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 ذلؽ وفضؾ مقدع صالة كلهنا الصالة دم اخلشقع

ه، يم٠منؽ ُمقدع صالة صؾ: »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص ويم٤من   ه6 ٓ يمٜم٧م وم٢من شمرا  .شيراك وم٢مٟمف شمرا
 وظمِمققمٝم٤م، ووقءه٤م، ومٞمحًـ ُمٙمتقسم٦م، صالة حتيه ُمًٚمؿ اُمرئ ُمـ ُم٤م: »وي٘مقل

 .شيمٚمف اًمدهر وذًمؽ يمٌػمة، ي١مت مل ُم٤م اًمذٟمقب6 ُمـ ىمٌٚمٝم٤م ح٤م يمٗم٤مرة يم٤مٟم٧م إٓ وريمققمٝم٤م6

 ([3/611) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]



 022   اخلِمقع ذم اًمّمالة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 وتصاوير أعالم هلا -وكحقها- مخقصة عذ الصالة

: ىم٤مل اٟمٍمف6 ومٚمام ٟمٔمرة، أقمالُمٝم٤م امم ومٜمٔمر أقمالم، هل٤م مخٞمّم٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص صغم وىمد

 آٟمٗم٤مً  أخٝمتٜمل وم٢مهن٤م ضمٝمؿ6 أيب سم٠منٌج٤مٟمٞم٦م وائتقين ضمٝمؿ، أيب إمم هذه سمخٛمٞمّمتل اذهٌقا »

 .شيٗمتٜمٜمل ومٙم٤مد اًمّمالة، ذم قَمَٚمِٛمٝم٤م امم ٟمٔمرت وم٢مين:ش رواي٦م وذم» صاليت قمـ
 إًمٞمف، يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومٙم٤من ؾمٝمقة، امم ممدود شمّم٤موير ومٞمف صمقب ًمٕم٤مئِم٦م ويم٤من

ريف» :وم٘م٤مل  .[شصاليت ذم زم شمٕمرض شمّم٤مويره شمزال ٓ وم٢مٟمف] قمٜمل6 أظم 
 .ُُمَٕمّٚمؿ صقف أو ظَمزّ  صمقب:  اخلٛمٞمّم٦م
 .ًمف قَمَٚمؿَ  ٓ همٚمٞمظ يم٤ًمء: إنٌج٤مٟمٞم٦م

ٟم٦م سم٤معمخدع ؿمٌٞمف ىمٚمٞمالً  إرض ذم ُمٜمحدر صٖمػم سمٞم٧م: اًمًٝمقة  .شهن٤مي٦م. »واخلزا
 واهلل - ٕهن٤م سمتٜمحٞمتٝم٤م6 وايمتٗمك وهتٙمٝم٤م، اًمتّم٤موير سمٜمزع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ي٠مُمر مل وإٟمام

 ذم هق يمام اًمتّم٤موير6 ُمـ همػمه٤م ملسو هيلع هللا ىلص هتٙمف سمدًمٞمؾ إرواح6 ذوات ُمـ شمٙمـ مل - أقمٚمؿ

ش اًم٤ٌمري ومتح» ومٚمػماضمع هذا6 ذم اًمتقؾمع ؿم٤مء وُمـش. اًمّمحٞمحلم» ذم رواي٤مت قمدة

 .ش301 - 313» واحلرام احلالل أطم٤مدي٨م ختري٩م ذم اعمرام وهم٤مي٦م ،ش31/163»
 ([3/611) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 األخبثني وبؿدافعة الطعام بحرضة الصالة

 .شإظمٌث٤من يداومٕمف وهق وٓ ـمٕم٤مم، سمحية صالة ٓ: »ي٘مقل ويم٤من  

 ([3/611) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 



 

 االستفتاح أدعية





 025 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   أدقمٞم٦م آؾمتٗمت٤مح 

 عؾقفا ادحافظة وأمهقة االشتػتاح أدعقة

 يمثػمة وهل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ اًمث٤مسمت٦م إدقمٞم٦م سمٌٕمض اًم٘مراءة يًتٗمتح صمؿ.. .

 .شهمػمك إهل وٓ ضمدك، وشمٕم٤ممم اؾمٛمؽ، وشم٤ٌمرك وسمحٛمدك، مهللا ؾمٌح٤مٟمؽ: »أؿمٝمره٤م
 .قمٚمٞمف اعمح٤مومٔم٦م ومٞمٜمٌٖمل سمف إُمر صم٧ٌم وىمد

 [.01 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص]

 األول الدعاء

 ومٞمٝم٤م، شمٕم٤ممم اهلل حيٛمد ُمتٜمققم٦م، يمثػمة سم٠مدقمٞم٦م اًم٘مراءة يًتٗمتح ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من صمؿ  

 ٕطمد صالة شمتؿ ٓ: »ًمف وم٘م٤مل ،شصالشمف اعمزء» سمذًمؽ أُمر وىمد قمٚمٞمف، ويثٜمل ويٛمجده

، طمتك اًمٜم٤مس ُمـ  ُمـ شمٞمن سمام وي٘مرأ  قمٚمٞمف، ويثٜمل وقمّز، ضمؾ اهلل وحَيَْٛمد ُيَٙمؼم 

 سمٞمٜمل سم٤مقمد! مهللا» -3: ي٘مقل ومٙم٤من هبذا6 وشم٤مرة هبذا، شم٤مرة ي٘مرأ  ويم٤من ،... شاًم٘مرآن

ٜمِل! مهللا. واعمٖمرب اعمنمق سملم سم٤مقمدت يمام 6 ظمٓم٤مي٤مي وسملم  يمام ظمٓم٤مي٤مي6 ُمـ َٟم٘م 

 واًمَثْٚم٩م سم٤مح٤مء ظمٓم٤مي٤مي ُمـ اهمًٚمٜمل! مهللا. اًمدٟمسِ  ُمـ إبٞمض اًمثقب ُيٜمََ٘مك

دِ   .اًمٗمرض ذم ي٘مقًمف ويم٤من ،شواًمؼَمَ

. ظمٓم٤مي٤م شمّمػم ومٕمٚمتٝم٤م ًمق أومٕم٤ملٍ  سملم: أي: ظمٓم٤مي٤مي وسملم سمٞمٜمل سم٤مقمد: ىمقًمف

 .اعمٖمٗمرة واعمٓمٚمقب. اخلٓم٤مي٤م ُمـ ومٕمٚمتٝم٤م ُم٤م سملم: أو. اًمؽمك وشمقومٞمؼ احلٗمظ، وم٤معمٓمٚمقب
 وإ6ٓ اًمرسمقسمٞم٦م، وشمٕمٔمٞمؿ اًمٕمٌقدي٦م إفمٝم٤مر سم٤مب ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص ُمٜمف اًم١ًمال هذا وأُمث٤مل

 .شم٠مظمر وُم٤م ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف ُمٖمٗمقر - قمّمٛمتف ُمع - ومٝمق
 .وأويمده وضمف سم٠متؿ ُمٜمٝم٤م ـمٝمرين: أي سم٤مًمتِمديد6: ٟم٘مٜمل: ىمقًمف
 ُمٖمٗمرة واعمراد. اعمٓمٝمرات سم٠منقاع: أي اًمٖمامم6 طَم٥مُّ : اًمراء سمٗمتح: اًمؼمد: ىمقًمف

 .وإًمٓم٤مف اًمرمح٦م سم٠منقاع وؾمؽمه٤م اًمذٟمقب،



ؾمتٗمت٤مح   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   031   أدقمٞم٦م ٓا

 ُمـ حمقه٤م ذم وم٤مؾمُتٕمٛمؾ ُمٜمزًمتٝم٤م6 ٟمزًم٧م ضمٝمٜمؿ ٟم٤مر إمم ُم١مدي٦م ًمٙمقهن٤م واخلٓم٤مي٤م: ىمٞمؾ

 .اًمًٜمدي ذيمره. اًمٜم٤مر إـمٗم٤مء ذم يًتٕمٛمؾ ُم٤م اعمؼمدات
  واًمِمـ٤مومٕملش اعمحـغم» ذم طمزم اسمـ اًمدقم٤مء هبذا آؾمتٗمت٤مح ُمنموقمٞم٦م إمم ذه٥م وىمد

 ذم يمــــــام -ش سمٕمــــــده أيت قمــــــكم طمــــــدي٨م سمٕمــــــد إدقمٞمــــــ٦م أومْمــــــؾ إٟمــــــف: »وىمــــــ٤مًمقا  وأصــــــح٤مسمف،

 .-ش 1/163ش »اعمجٛمقع»
 إُم٤مم» ذم اًمٚمٙمٜمقي احلًٜم٤مت أبق ىم٤مل اعمح٘م٘ملم6 قمٚمامئٜم٤م ُمـ مجع إًمٞمف وذه٥م

 أصح٤مسمٜم٤م ُمـ مجع سحش: »333 صش »اإلُم٤مم ظمٚمػ سم٤مًم٘مراءة يتٕمٚمؼ ومٞمام اًمٙمالم

 اًمتًٌٞمح، همػم واًم٘مقُم٦م، واًمًجقد اًمريمقع ذم اًمقاردة إذيم٤مر ذقمٞم٦م سمٕمدم

 اًمثٜم٤مء همػم اًمتٙمٌػم، سمٕمد وومٞمام اًمًجدشملم، سملم اجلٚم٦ًم وذم واًمتًٛمٞمع، واًمتحٛمٞمد،

زوه٤م ومل اًمٜمقاومؾ، قمغم ومٞمٝم٤م اًمقاردة إطم٤مدي٨م ومحٚمقا  واًمتقضمٞمف، . اًمٗمرائض ذم جُيَق 

 ي٘متْمٞمف واًمذي! سمره٤من همػم ُمـ ىمقٓن ومه٤م. إطمٞم٤من سمٕمض قمغم محٚمٝم٤م ُمـ وُمٜمٝمؿ

 ُم١مًمػ طم٤مج أُمػم اسمـ: ُمٜمٝمؿ أصح٤مسمٜم٤م6 حم٘م٘مل ُمـ مجع سح وسمف - اخلٗمل اًمٜمٔمر

٦ٌْمُ   ذم إطم٤مدي٨م ذم اًمقاردة إذيم٤مر أداء اؾمتح٤ٌمب -  اعمّمكم ُمٜمٞم٦م ذح اعمَُجكم   طَمٚم

 .ـها. يمٚمٝم٤م واًمٗمرائض اًمٜمقاومؾ ذم ُمقاوٕمٝم٤م
 سمف ىم٤مل وىمد آؾمتٗمت٤مح، اؾمتح٤ٌمب قمغم دًمٞمؾ - أشمٞم٦م إطم٤مدي٨م وذم - وومٞمف

 .سمٕمدهؿ ومٛمـ واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء مجٝمقر

 ي٠ميت ٓ: وم٘م٤مل اهلل6 رمحف ُم٤مًمٙم٤مً  إٓ ومٞمف، ظم٤مًمػ ُمـ ُيٕمرف وٓ: »اًمٜمقوي ىم٤مل 

 أيمؼم، اهلل: ي٘مقل سمؾ أصاًل6 واًمتٙمٌػم اًم٘مراءة سملم سمٌمء وٓ آؾمتٗمت٤مح، سمدقم٤مء

  احلَْٛمدُ ▬
ِ
َ
ِ
لمَ  َرب   ّلِل

ِ
 هذه ُمـ واطمد قمـ ًمف ضمقاب وٓ♂. اًمَٗم٤محِت٦َم▬ آظمر إمم♂ اًمَٕم٤معَم

 .ُمٚمخّم٤مً . ـهاش. اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م
 : ؾمٜمـ صمالث إسمٓم٤مل ُمٜمف يٚمزم هذا ُم٤مًمؽ وىمقل

 .آؾمتٗمت٤مح دقم٤مء: األوىل
 .آؾمتٕم٤مذة: الثاكقة



 033 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   أدقمٞم٦م آؾمتٗمت٤مح 

 .اًمًٌٛمٚم٦م: الثالثة
 أو اهلل، رمحف ُم٤مًمٙم٤مً  اإلُم٤مم شمٌٚمغ مل أهن٤م واًمٔم٤مهر ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف ُمتقاشمرة صم٤مسمت٦م ؾمٜمـ وهل

 .قمٜمده ًم٥ًٌم هب٤م ي٠مظمذ مل وًمٙمـ سمٚمٖمتف6

 ٓ وم٢مٟمف هب٤م6 إظمذ ُمـ عمذهٌؽ اًمتٕمّم٥م يٛمٜمٕمؽ ومال! اح٤مًمٙمل أهي٤م أن٧م وأُم٤م

 .أبداً  ذًمؽ ذم ًمؽ قمذر
 ([3/614) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 شـًدا االشتػتاح أدعقة أصح ادتؼدم الدعاء

 .ؾمٜمداً  آؾمتٗمت٤مح أدقمٞم٦م أصح وهق[: اعمت٘مدم اًمدقم٤مء قمـ اإلُم٤مم ىم٤مل]  

 شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ إًمٞمف وؾمٌ٘مف ،ش6/341ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ذًمؽ ذيمر 

 اًمٕمٚمامء ومٕم٤مُم٦م هذا6 وُمعش: »43» وىم٤مل ،ش41ش »اًمٕم٤ٌمدات شمٜمقع» رؾم٤مًم٦م ذم اهلل رمحف

 مجٝمقرهؿ يًتح٥م يمام سمٖمػمه، آؾمتٗمت٤مح يًتحٌقن سمٕمدهؿ وُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ

 اًمذيمر سمٕمض ومْمؾ   أن: هق ذًمؽ وؾم٥ٌم ،!...شمهللا ؾمٌح٤مٟمؽ: »سم٘مقًمف آؾمتٗمت٤مح

 .إؾمٜم٤مده ٕضمؾ ٓ اًمٗم٤موؾ، سمف اظمُتص ُم٤م ٕضمؾ هق سمٕمض قمغم
 أو اًمٕمٌد، ُمـ إٟمِم٤مءً  يم٤من ُم٤م صمؿ اهلل، قمغم صمٜم٤مء يم٤من ُم٤م أومْمٚمف أنقاع6 صمالصم٦م واًمذيمر

وم٤مً   .اًمٕمٌد ُمـ دقم٤مءً  يم٤من ُم٤م صمؿ قمٚمٞمف، هلل جي٥م سمام اقمؽما
 وُمثؾ ،!...شمهللا ؾمٌح٤مٟمؽ: »وُمثؾ ،شاًمَٗم٤محِت٦َم» ُمـ إول اًمٜمّمػ ُمثؾ: فاألول

 .واًمًجقد اًمريمقع ذم اًمتًٌٞمح

: واًمًجقد اًمريمقع ذم ىمقًمف وُمثؾ ،...شوضمٝمل وضّمٝم٧م: »ىمقًمف ُمثؾ: والثاين

 ....شؾمجدت وًمؽ ريمٕم٧م، ًمؽ! مهللا»
 ذم دقم٤مئف وُمثؾ ،...شظمٓم٤مي٤مي وسملم سمٞمٜمل سم٤مقمد! مهللا: »ىمقًمف ُمثؾ: والثالث

 .واًمًجقد اًمريمقع



ؾمتٗم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   036   ت٤محأدقمٞم٦م ٓا

 .آؾمتٗمت٤مح أوضمٌقا  يمام صمٜم٤مًء، يم٤من ُم٤م أمحد أصح٤مب ُمـ ـم٤مئٗم٦م أوضم٥م وهلذا
 .ذًمؽ وضمقب وهمػمه سَمَٓم٦م اسمـ واظمت٤مر روايت٤من، أمحد قمـ ذًمؽ ذم وطُمٙمل

...ش َوضَمْٝم٧ُم : »وُمثؾ هريرة، أيب اؾمتٗمت٤مح ُمثؾ - اعمٗمْمقل اًمٜمقع أن: واعم٘مّمقد

 ٟمقع قمغم اعمداوُم٦م ُمـ أومْمُؾ  أطمٞم٤مٟم٤مً  وِمْٕمُٚمفُ  - أظمر يٗمْمؾ ُمـ قمٜمد...ش ؾمٌح٤مٟمؽ: »أو

 .-ش اًمّمحٞمح» ذم صم٧ٌم يمام - ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد هدى اهلدى أومْمؾ أن وذًمؽ ٟمقع6 وَهْجرِ 
 أنف قمغم يدل هريرة أيب طمدي٨م وم٢من ىمٓمٕم٤ًم6 واطمد اؾمتٗمت٤مح قمغم يداوم يٙمـ ومل

 .ـها. هبذا يًتٗمتح يم٤من
 ذم ُم٤م - يم٤مٓؾمتٗمت٤مح - شمٕم٤ممم اهلل قمغم اًمثٜم٤مء سمقضمقب ىم٤مل ُمـ ُمًتٜمد وًمٕمؾ: ىمٚم٧م

 ُمـ ٕطمد صالةٌ  شمتؿ ٓ: »سمٚمٗمظ راومع سمـ ِروم٤مقم٦م طمدي٨م ُمـش صالشمف اعمزء» طمدي٨م

 ويثٜمل وضمؾ، قمز اهلل وحيٛمد يٙمؼم، صمؿ ُمقاوٕمف، اًمقوقء ومٞمْمع يتقو٠م6 طمتك اًمٜم٤مس

 .احلدي٨م...ش اًم٘مرآن ُمـ شمٞمن سمام وي٘مرأ  قمٚمٞمف،
 وىمراءة اًمتٙمٌػم سملم قمٚمٞمف واًمثٜم٤مء اهلل، سمحٛمد أُمره وم٘مد 6- ؾمٌؼ يمام - صحٞمح وهق

 .أقمٚمؿ واهلل. آؾمتٗمت٤مح دقم٤مء هق وذًمؽ اًم٘مرآن،
 ([3/601) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 الثاين الدعاء

 ُمـ أن٤م وُم٤م ،[ُمًٚمامً ] طمٜمٞمٗم٤مً  وإرض اًمًاموات ومٓمر ًمٚمذي وضمٝمل وضمٝم٧م  

ٙمل، صاليت، إن. اعمنميملم ًُ  ًمف6 ذيؽ ٓ اًمٕم٤معملم، رب هلل ومم٤ميت وحمٞم٤مَي، وُٟم

 ؾمٌح٤مٟمؽ] أن٧م إٓ إهل ٓ اعمٚمؽ أن٧م! مهللا. اعمًٚمٛملم أول وأن٤م أُمرت، وسمذًمؽ

 ذٟمٌل زم وم٤مهمٗمر ٟمٌل6 سمذ واقمؽموم٧م ٟمٗمز، فمٚمٛم٧م قمٌدك، وأن٤م ريب، أن٧م ،[وسمحٛمدك

 ٕطمًٜمٝم٤م هيدي ٓ إظمالق6 ٕطمًـ واهدين. أن٧م إٓ اًمذٟمقب يٖمٗمر ٓ إٟمف مجٞمٕم٤ًم6

 وؾمٕمديؽ، ًمٌٞمؽ. أن٧م إٓ ؾمٞمئٝم٤م قمٜمل يٍمف ٓ ؾمٞمئٝم٤م6 قمٜمل واسف. أن٧م إٓ
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 ٓ] وإًمٞمؽ، سمؽ أن٤م ،[هدي٧م ُمـ واعمٝمدي] إًمٞمؽ، ًمٞمس واًمنم يديؽ، ذم يمٚمف واخلػم

 .إًمٞمؽ وأتقب أؾمتٖمٗمرك وشمٕم٤مًمٞم٧م، شم٤ٌمريم٧م ،[إًمٞمؽ إٓ ُمٜمؽ ُمٚمج٠م وٓ ُمٜمج٤م
: وىمٞمؾ. سمقضمٝمل أىمٌٚم٧م: ُمٕمٜم٤مهش: اعمجٛمقع» ذم ىم٤مل 6شوضمٝمل وضمٝم٧م: »ىمقًمف

 وأيمثر وومتحٝم٤م، اًمٞم٤مء إؾمٙم٤منش: وضمٝمل: »ذم وجيقز. إًمٞمف وشمقطمٞمدي سمٕم٤ٌمديت، ىمّمدت

 .اإلؾمٙم٤من قمغم اًم٘مراء
 دون اًمًاموات ومجع. ؾم٤مسمؼ ُمث٤مل همػم قمغم ظمٚم٘مٝم٤م اسمتدأ: أيش: اًمًاموات ومٓمر: »وىمقًمف

رض رولم ضمٜمس أراد ٕنف 6- يم٤مًمًاموات ؾمٌٕم٤مً  يم٤مٟم٧م وإن - ٕا  .ٕا
 .ُمًت٘مٞمامً : أي: وآظمرون إزهري ىم٤ملش: طمٜمٞمٗم٤مً : »وىمقًمف

ضْمؾ أطمٜمػ: ىمٞمؾ وُمٜمف. اح٤مئؾ: احلٜمٞمػ :وإيمثرون اًمَزضَم٤مج وىم٤مل   .اًمر 

 .خم٤مًمٗمٞمف ًمٙمثرة ذًمؽ6 ًمف وىمٞمؾ. احلؼ إمم اح٤مئؾ هٜم٤م واعمراد: ىم٤مًمقا  
 يٓمٚمؼ واعمنمك. عمٕمٜم٤مه وإيْم٤مح ًمٚمحٜمٞمػ، سمٞم٤منش: اعمنميملم ُمـ أن٤م وُم٤م: »وىمقًمف

 .وزٟمديؼ وجمقد، وٟمٍماين، وهيقدي، صٜمؿ، أو وصمـ، قم٤مسمد ُمـ يم٤مومر6 يمؾ قمغم

 واًم٘مراءة، ًمٚمتٙمٌػم، ضم٤مُمع اؾمؿ: إزهري ىم٤ملش: وٟمًٙمل صاليت إن: »وىمقًمف

 .وهمػمه٤م واًمتِمٝمد واًمدقم٤مء، واًمًجقد، واًمريمقع،

: وىمٞمؾ. شمٕم٤ممم هلل قم٤ٌمدشمف خُيٚمص اًمذي: واًمٜم٤مؾمؽ. اًمٕم٤ٌمدة: واًمٜمًؽ: ىم٤مل 

 .ـها. اًمنمع سمف أُمر ُم٤م: اًمٜمًؽ
: ذم أظمرة اًمٞم٤مء ومتح قمغم واجلٛمٝمقر. ومم٤ميت طمٞم٤ميت: أي: ومم٤ميت وحمٞم٤مي: ىمقًمف

 .سم٢مؾمٙم٤مهن٤م وىُمِرئش حمٞم٤مي»

 داود، وأبق ،شقمقاٟم٦م وأبق» رواي٦م، ذم ُمًٚمؿ ىم٤مل هٙمذا: اعمًٚمٛملم أول وأن٤م: ىمقًمف

 ذم وأمحد اًمٌٞمٝم٘مل، وقمٜمف واًمٓمٞم٤مًمز، واًمدارىمٓمٜمل، واًمدارُمل، ٟمًخ٦م، ذم واًمؽمُمذي

 .هريرة أيب طمدي٨م ُمـ رواه ويمذًمؽ ،- ؾمٌؼ يمام - اًمِم٤مومٕمل رواي٦م وهل. رواي٦م
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ٟم٦م وأيب» عمًٚمؿ، رواي٦م وذم  وهل ٟمًخ٦م، ذم واًمؽمُمذي وأمحد، واًمٌٞمٝم٘مل، ،شقمقا

 .راومع أيب قمـ اًمٓمؼماين رواي٦م وهلش. اعمًٚمٛملم ُمـ وأن٤م: »اًمٜم٤ًمئل رواي٦م

 ذًمؽ، إمم إُم٦م إلرؿم٤مد يمذًمؽ6 أطمٞم٤مٟم٤مً  ي٘مقل يم٤من يم٠منف: »اهلل رمحف اًمًٜمدي ىم٤مل 

 ُمـ يمثػم ذم ضم٤مء يمام 6شاعمًٚمٛملم أول وأن٤م: »ملسو هيلع هللا ىلص سمف وم٤مًمالئؼ وإ6ٓ ومٞمف، سمف وٓىمتدائٝمؿ

 .شاًمرواي٤مت
 اًمرواة سمٕمض وًمٙمـش. اعمًٚمٛملم أول وأن٤م: »احلدي٨م أصؾ أن أرى وأن٤م: ىمٚم٧م

 .شاعمًٚمٛملم ُمـ وأن٤م: »سم٘مقًمف سمتٖمٞمػمه٤م وم٠مُمر ،ملسو هيلع هللا ىلص همػمه إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم ذًمؽ اؾمتِمٙمؾ
: ىم٤مل محزة أيب سمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ - ي٠ميت يمام - وهمػمهش 3/366» داود أبق ومروى  

 أن٧م ىمٚم٧م وم٢مذا: اعمديٜم٦م أهؾ وم٘مٝم٤مء ُمـ وهمػممه٤م ومروة أيب واسمـ اعمٜمٙمدر اسمـ زم ىم٤مل

 .شاعمًٚمٛملم أول وأن٤م: »ىمقًمف: يٕمٜملش. اعمًٚمٛملم ُمـ وأن٤م: »وم٘مؾ ذاك6
 ُمـ وأن٤م: »جيٕمؾ ومٙم٤من اًمتٖمٞمػم6 هذا سميورة ُم٘متٜمٕم٤مً  يم٤من اًمرواة سمٕمض أن وئمٝمر

 خيٗمك ٓ يمام - ُمًتحًـ همػم اًمرواي٦م ذم شم٤ًمهؾ وهق! احلدي٨م صٚم٥م ذمش اعمًٚمٛملم

 أن وؿمٙمٙم٧م: اعمت٘مدم راومع أيب سمـ اهلل قمٌٞمد ىمقل - إًمٞمف ذهٌٜم٤م ُم٤م قمغم - وذًمؽ ،-

 .شاعمًٚمٛملم ُمـ وأن٤م: »ىم٤مل أطمدهؿ يٙمقن
 أول وأن٤م: »احلدي٨م أصؾ سم٠من ضمزم ىمد وهق قمٚمٞمف، احلدي٨م ُمدار راومع أيب واسمـ

 إظمػم6 اًمٚمٗمظ هبذا قمٜمف رواه ُمـ ومٙمؾش. اعمًٚمٛملم ُمـ وأن٤م: »رواي٦م ذم وؿمؽش. اعمًٚمٛملم

 ؾم٤مق أن سمٕمد - اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل وًمذًمؽ 6- ذيمرٟم٤م يمام - ُمت٠مول أو واهؿ هق وم٢مٟمام

ٓ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ ُيروى يمام سمف ي١مشمك أن وأطم٥م وآُمر، أىمقل يمٚمف وهبذا: »- احلدي٨م

 ش.اعمًٚمٛملم ُمـ وأن٤مش: »اعمًٚمٛملم أول: »ُمٙم٤من وجيٕمؾ ؿمٞمئ٤مً، ُمٜمف يٖم٤مدر

 أول وأن٤م: »ُمٕمٜمك أن شمقهؿ ُمٜمِم١مه وهؿ6 وهقش: »6/326» اًمِمقيم٤مين ىم٤مل 

 وًمٞمس. قمٜمف سمٛمٕمزل اًمٜم٤مس يم٤من أن سمٕمد سمذًمؽ اشمّمػ ؿمخص أول أينش: اعمًٚمٛملم

ـِ  يَم٤منَ  إِن ىُمْؾ : ▬وٟمٔمػمه سمف، أُمر ح٤م آُمتث٤مل ذم اعم٤ًمرقم٦م سمٞم٤من: ُمٕمٜم٤مه سمؾ يمذًمؽ6  ًمِٚمَرمْحَ

ـَ  َأَوُل  وَم٠َمن٤َم َوًَمدٌ   ♂.اًمَٕم٤مسمِِدي
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 ♂.اعم١ُمْ ُِِمٜملمَ  َأَوُل  َوَأن٤َم: ▬ُمقؾمك وىم٤مل 
ة اًمرضمؾ سملم ومرق وٓ: اًمٕمٚمامء وىم٤مل  حلٛمٚمف وإدقمٞم٦م6 إذيم٤مر ُمـ ورد ومٞمام واعمرأ

 .إؿمخ٤مص إرادة أو اًمتٖمٚمٞم٥م، قمغم

 أن٤م: ُمٕمٜم٤مه أن واعمخت٤مر. همػمك أقمٌد ٓ إين: أي: إزهري ىم٤مل: قمٌدك وأن٤م: ىمقًمف

 .اًمٜمقوي ىم٤مل يمذا. ذمَ  ٟم٤مومذ وطمٙمٛمؽ وُمدسمري، ُم٤مًمٙمل، سم٠منؽ ُمٕمؽمف
 ومٞمف، أىم٤ممش: سم٤معم٘م٤مم َأَخ٥َم » ُِمـ إىم٤مُم٦م، سمٕمد إىم٤مُم٦م ـم٤مقمتؽ قمغم ُم٘مٞمؿ أن٤م: أي: ًمٌٞمؽ: ىمقًمف

 اًمٜمقن وطمذف اعمخ٤مـم٥م، إمم ُمْم٤مف اًمزوائد، طمذف سمٕمد أخ٥َم  أو ًم٥َم  ُمـ ُمثٜمك ُمّمدر وهق

ٍََمَ  اْرضِمعِ  صمُؿَ : ▬شمٕم٤ممم يم٘مقًمف هن٤مي٦م6 همػم ُمـ اًمتٙمرير سم٤مًمتثٜمٞم٦م وأريد سم٤مإلو٤موم٦م،  6♂ يَمَرشملَْمِ  اًٌم

 ش.3/136ش »اعمرىم٤مة» ُمـ. ـها. ُمرة سمٕمد وُمرة يَمَرة، سمٕمد يَمَرةً : أي

 ًمديٜمؽ ُمت٤مسمٕم٦م سمٕمد وُمت٤مسمٕم٦م ُم٤ًمقمدة، سمٕمد ُٕمرك ُم٤ًمقمدة: أي: ؾمٕمديؽ: ىمقًمف

 .إزهري ىم٤مًمف. ُمت٤مسمٕمتف سمٕمد ارشمْمٞمتف اًمذي

 ومٕمٚمف ذم ًمٞمس ٕنف شمٕم٤ممم6 اهلل إمم اًمنم يٜم٥ًم ٓ: أي:   إًمٞمؽ ًمٞمس واًمنم: ىمقًمف

 واحلٙمٛم٦م، واًمٗمْمؾ اًمٕمدل سملم دائرة ٕهن٤م ظمػم6 يمٚمٝم٤م وضمؾ قمز أومٕم٤مًمف سمؾ ذ6 شمٕم٤ممم

 .شمٕم٤ممم إًمٞمف وإو٤مومتف ٟمًٌتف  ٟٓم٘مٓم٤مع ذاً  ص٤مر إٟمام واًمنم ومٞمف، ذ ٓ ظمػم يمٚمف وهق

 سمٕمض ذم وم٤مًمنم واًمنم، اخلػم ظم٤مًمؼ ؾمٌح٤مٟمف هق: »اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل 

 اًمٌمء ووع طم٘مٞم٘متف اًمذي اًمٔمٚمؿ قمـ ؾمٌح٤مٟمف شمٜمزه وهلذا وومٕمٚمف، ظمٚم٘مف ذم ٓ خمٚمقىم٤مشمف

 واًمنم يمٚمف، ظمػم وذًمؽ هب٤م، اًمالئ٘م٦م ُمقاوٕمٝم٤م ذم إٓ إؿمٞم٤مء يْمع ومال حمٚمف، همػم ذم

ً، يٙمـ مل حمٚمف ذم ووع وم٢مذا حمٚمف، همػم ذم اًمٌمء ووع ... إًمٞمف ًمٞمس اًمنم أن ومٕمٚمؿ ذا

 اخلٚمؼ وم٢من ذ، ٓ ظمػم وومٕمٚمف ًمف، ظمٚم٘مف: ىمٚم٧م ذ؟ وهق ظمٚم٘مف ومٚمؿ: ىمٚم٧م وم٢من:ش ىم٤مل»

 ُمـ اعمخٚمقق ذم يم٤من وُم٤م سمف، واشمّم٤مومف ىمٞم٤مُمف يًتحٞمؾ واًمنم ؾمٌح٤مٟمف، سمف ىم٤مئؿ واًمٗمٕمؾ

 .شظمػماً  ومٙم٤من إًمٞمف يْم٤مف واخلٚمؼ واًمٗمٕمؾ إًمٞمف وٟمًٌتف إو٤مومتف ومٚمٕمدم ذ
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 اًم٘مْم٤مء ُم٤ًمئؾ ذم اًمٕمٚمٞمؾ ؿمٗم٤مء» يمت٤مسمف ذم وحت٘مٞم٘مف اخلٓمػم اًمٌح٨م هذا ومت٤مم

 .ش612 - 334 ص» ومراضمٕمف 6شواًمتٕمٚمٞمؾ واًم٘مدر
 ([3/606) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 والـػؾ الػرض دم ملسو هيلع هللا ىلص يؼقلف كان ادتؼدم الدعاء

 .واًمٜمٗمؾ اًمٗمرض ذم ذًمؽ ي٘مقل ويم٤من 

 .ش61ش »ُمًٜمده» ذم اًمٓمٞم٤مًمز داود يم٠ميب! اًمٚمٞمؾ صالة ذم وارد إٟمف: ىم٤مل عمـ ظمالوم٤مً 
 يم٤من إٟمام آؾمتٗمت٤مح هذا أن واعمحٗمقظش: »3/36ش »اًمزاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ وىم٤مل

 .شاًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم ذم ي٘مقًمف

 إذا يم٤من: »إول: سمٚمٗمٔملم ورد أنف احلدي٨م ختري٩م ذم ؾمٌؼ مم٤م قمٚمٛم٧م ىمد: ىمٚم٧م

 ....شاًمّمالة إمم ىم٤مم
 .ُم٘مٞمد همػم ُمٓمٚم٘م٤مً 

 ....شاعمٙمتقسم٦م اًمّمالة: »... وأظمر
 اإلـمالق قمٜمد سم٤مًمّمالة اعمراد وأن ؾمٞمام ٓ ًمألول6 ُم٘مٞمد هذا إن: ي٘م٤مل أن وم٢مُم٤م

 ش.3/634» وهمػمه اًمّمٜمٕم٤مين ىم٤مل يمام اعمٗمروو٦م6

ول اًمٚمٗمظ إن: ي٘م٤مل أن وإُم٤م  -ش1/131ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل يمام - أقمؿ ٕا

 .واًمتٓمقع اًمٗمريْم٦م سمٕمٛمقُمف ومٞمِمٛمؾ
ه وم٤مًم٘مقل  ومٞمام - ذيمرٟم٤م وىمد يمٞمػ،! قمٚمٞمف دًمٞمؾ ٓ اًمٚمٞمؾ ذم اًمتٓمقع سمّمالة سمَحٍْمِ

 صالة ذم ذًمؽ ي٘مقل يم٤من سم٠منف اًمتٍميح احلدي٨م ـمرق ُمـ ـمريؼ ذم يرد مل أنف - ؾمٌؼ

 .هذا سمٕمد أيت ُمًٚمٛم٦م سمـ حمٛمد طمدي٨م ذم إٓ! مهللا اًمتٓمقع6
 أومْمؾ أنف وذيمروا وأصح٤مسمف، اًمِم٤مومٕمل اًمٜمقع هبذا آؾمتٗمت٤مح إمم ذه٥م وىمد

 سمتامُمف ي٠ميت أنف أجْم٤مً  وذيمروا. ؾم٤مسم٘م٤مً  اعمذيمقر هريرة أيب طمدي٨م ويٚمٞمف قمٜمدهؿ، إنقاع
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 أطمداً  دمد شمٙم٤مد ومال هذا، وُمع. ذًمؽ ذم اًمِم٤مومٕمل ٟمص ذيمرٟم٤م وىمد. ؿمٞمئ٤مً  ُمٜمف يٖم٤مدر ٓ

! ُمٓمٚم٘م٤مً  آؾمتٗمت٤مح يؽميمقن ُمٜمٝمؿ يمثػماً  شمرى سمؾ حيٗمٔمف6 وٓ سمؾ ذًمؽ6 يٗمٕمؾ أت٤ٌمقمف ُمـ

 .ملسو هيلع هللا ىلص هديف قمـ وإقمراوٝمؿ سم٤مًمًٜمـ شم٤ًمهٚمٝمؿ ُمـ وهذا

 يمام - أطمٞم٤مٟم٤مً  اًمٜمقع هبذا آؾمتٗمت٤مح ُمنموقمٞم٦م إمم ذه٥م ُمـ ومٛمٜمٝمؿ قمٚمامؤٟم٤م6 وأُم٤م

 شمٕم٘مٌف وىمدش. اًمقىم٤مي٦م ذح» ذم يمام! يقضمف ٓ أنف: قمٜمٝمؿ اعمِمٝمقر هق ح٤م ظمالوم٤مً  6- ؾمٌؼ

 ؾمٜمـ» و ،شاًمٌخ٤مري صحٞمح» ذم اهلل رؾمقل قمـ ذًمؽ صم٧ٌم وىمد: »سم٘مقًمف احلًٜم٤مت أبق

 .إًمخ...ش ُم٤مضمف اسمـ
 .شُمًٚمؿ صحٞمح» ذم أنف واًمّمحٞمح ُمٜمف، ىمٚمؿ ؾمٌؼش.. اًمٌخ٤مري صحٞمح: »وىمقًمف
 ذم أبٚمغ ًمٞمٙمقن اًمتحريٛم٦م6 ىمٌؾ اًمدقم٤مء هذا ىمراءة اعمت٠مظمريـ سمٕمض واظمت٤مر

 .وهمػممه٤مش اًمٌٜم٤مي٦م» و ،شاًمٜمٝم٤مي٦م» ذم ذيمره يمام اًمٕمزيٛم٦م6 ومجع اًم٘مٚم٥م، إطمْم٤مر

 إطم٤مدي٨م ذم اًمث٤مسم٧م وإٟمام اًمًٜم٦م، ذم ًمف أصؾ ٓ مم٤م هذا ًمٙمـ: »احلًٜم٤مت أبق ىم٤مل 

ف  .-ش احلّملم احلّمـ ذح» ذم اًم٘م٤مري قمكم ذيمره يمام -ش ىمٌٚمٝم٤مٓ  اًمّمالة، ذم اًمتقضمُّ

 ([3/605) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]    

 االشتػتاح أدعقة مـ الثالث الدعاء

 أن٧م! مهللا: »ويزيد إًمخ،...ش قمٌدك وأن٤م ريب، أن٧م»: ىمقًمف دون[ اًمث٤مين] ُمثؾ

 .شوسمحٛمدك ؾمٌح٤مٟمؽ أن٧م، إٓ إهل ٓ اعمٚمؽ،
 ([3/611) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]



ؾمتٗمت٤مح   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   034   أدقمٞم٦م ٓا

 االشتػتاح أدعقة مـ الرابع الدعاء

 ٕطمًـ اهدين! مهللا: »ويزيد ،شاعمًٚمٛملم أول وأن٤م: »ىمقًمف إمم -أجْم٤مً - ُمثٚمف 

 إظمالق ؾمٞمئ وىمٜمل أن٧م، إٓ ٕطمًٜمٝم٤م هيدي ٓ إقمامل6 وأطمًـ إظمالق

 .شأن٧م إٓ ؾمٞمئٝم٤م ي٘مل ٓ وإقمامل6
 ([3/613) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 االشتػتاح أدعقة مـ اخلامس الدعاء

ك، وشمٕم٤ممم اؾمٛمؽ، وشم٤ٌمرك وسمحٛمدك،! مهللا ؾمٌح٤مٟمؽ»  .شهمػمك إهل وٓ ضَمدُّ

 .!... شمهللا ؾمٌح٤مٟمؽ: »اًمٕمٌد ي٘مقل أن اهلل إمم اًمٙمالم أطم٥م إن: »ملسو هيلع هللا ىلص وىم٤مل
ٌ ُحَؽ : أي: مهللا ؾمٌح٤مٟمؽ: ىمقًمف  يمؾ ُمـ شمٜمزهي٤مً  أنزهؽ: سمٛمٕمٜمك شمًٌٞمح٤ًم6 ُأؾَم

 .اًمٜم٘م٤مئص

 .سمحٛمدك ُمتٚمًٌقن وٟمحـ: أيش: سمحٛمدك»و
: وىمٞمؾ. اؾمٛمؽ ذيمر ُمـ ظمػم يمؾ وضمد إذ اؾمٛمؽ6 سمريم٦م يمثرت: أيش وشم٤ٌمرك»

. ًمذاشمف وم٠مومم شمٕم٤ممم6 ٕؾمامئف صم٧ٌم إذا اًمتٕمٔمٞمؿ ٕن طم٘مٞم٘متف6 قمغم وهق. ذاشمؽ شمٕمٔمؿ

ٌ ِح : ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف: وٟمٔمػمه  ش.3/131ش »اعمرىم٤مة» ذم يمذا♂. إقَْمغَم  َرسم َؽ  اؾْمؿَ  ؾَم
 .وقمٔمٛمتؽ ضمالًمؽ قمال: أيش: ضمدك»

 .احلدي٨م ـمرق ُمـ رء ذم أصالً  هل٤م ٟمجد ومٚمؿ 6ش صمٜم٤مؤك ضَمَؾ : »زي٤مدة وأُم٤م: ىمٚم٧م

 يرد مل ومٞمٝم٤م آؾمتٗمت٤مح ًمٙمـ اجلٜم٤مزة، صالة ذم آؾمتٗمت٤مح ذم شم٘م٤مل أهن٤م اؿمتٝمر وىمد

 ٓ أنف إصح إنش: »1/135ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل طمتك. ُمٓمٚم٘م٤مً  ٟمص سمف

 .شآظمتّم٤مر قمغم ُمٌٜمٞم٦م ٕهن٤م اجلٜم٤مزة6 صالة ذم يًتح٥م
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 يمام قمٜمف6 اهلل ريض قمٛمر قمـ وم٘مط!...ش مهللا ؾمٌح٤مٟمؽ: »سمـ آؾمتٗمت٤مح صم٧ٌم وىمد

 واًمٌٞمٝم٘مل واًمدارىمٓمٜمل، واًمٓمح٤موي، ،ش6/301/6ش »اعمّمٜمػ» ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه

 صحٞمح» ذم وهق. ًمٞمتٕمٚمٛمقه٤م هب٤م6 جيٝمر يم٤من: أنف سمٕمْمٝم٤م وذم قمٜمف، صحٞمح٦م ـمرق ُمـ

 ش.6/31ش »ُمًٚمؿ
 ومٖمػم وإ6ٓ واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف ؾمٜمٜمف ُمـ ذًمؽ أن قمغم فم٤مهر دًمٞمؾ وهذا

 ٓؾمٞمام 6- ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف آؾمتٗمت٤مح أدقمٞم٦م يمثرة ُمع - آسمتداع قمغم قمٛمر ُيْ٘مِدم أن ُمٕم٘مقل

. خيٗمك ٓ سَملَمٌ  وهذا قمٚمٞمف، ذًمؽ يٜمٙمر اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمد وٓ سمذًمؽ، صقشمف يرومع وهق

 .هلل واحلٛمد
 وأصح٤مسمف، طمٜمٞمٗم٦م أبقش: وضمٝمل وضمٝم٧م: »سمدون آؾمتٗمت٤مح هذا إمم ذه٥م وىمد

 وهبذا: »- ىم٤مل صمؿ اعمذيمقر، قمٛمر أثر ؾم٤مق أن سمٕمد -ش أصم٤مر» ذم حمٛمد اإلُم٤مم وىم٤مل

 وإٟمام ظمٚمٗمف، ُمـ وٓ اإلُم٤مم، سمذًمؽ جيٝمر أن ٟمرى ٓ وًمٙمٜم٤َم اًمّمالة، اومتت٤مح ذم ٟم٠مظمذ

 .ـهاش. ًمٞمٕمٚمٛمٝمؿ قمٜمف6 اهلل ريض قمٛمر ضمٝمر

 وإؾمح٤مق، ،-ش 11» قمٜمفش داود أيب ُم٤ًمئؾ» ذم يمام - أمحد اإلُم٤مم ىم٤مل وسمذًمؽ

 ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ أيمثر قمـ اًمؽمُمذي وطمٙم٤مه ،-ش 1/163ش »اعمجٛمقع» ذم يمام -وداود

 .وهمػمهؿ اًمت٤مسمٕملم

 .شقمٛمر اسمـ طمدي٨م قمغم...ش وضمٝم٧م»: وسملم هذا، سملم جيٛمع: »يقؾمػ أبق وىم٤مل 
 .أقمٚمؿ واهلل. ُمتجٝم٤مً  سمف اًم٘مقل ًمٙم٤من صح6 وًمق

 ([3/616) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 االشتػتاح أدعقة مـ السادس الدعاء

 .شصمالصم٤مً » يمٌػماً  أيمؼم اهلل ،شصمالصم٤مً » اهلل إٓ إهل ٓ: »اًمٚمٞمؾ صالة ذم ويزيد ُمثٚمف،

 ([3/615) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]



ؾمتٗمت٤مح   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   041   أدقمٞم٦م ٓا

 االشتػتاح أدعقة مـ السابع الدعاء

 سمف اؾمتٗمتح 6ش وأصٞمال سمٙمرة اهلل وؾمٌح٤من يمثػماً، هلل واحلٛمد يمٌػماً، أيمؼم اهلل»

 .شاًمًامء أبقاب هل٤م ومتح٧م! هل٤م قمج٧ٌم: »ملسو هيلع هللا ىلص وم٘م٤مل اًمّمح٤مسم٦م، ُمـ رضمؾ
 ٓضمتامع اًمقىمتلم هذيـ وظمص. وآظمره اًمٜمٝم٤مر أول ذم: أي: وأصٞمالً  سمٙمرةً : ىمقًمف

 ش.اعمٗم٤مشمٞمح» وص٤مطم٥م إهبري، ذيمره يمذا. ومٞمٝمام واًمٜمٝم٤مر اًمٚمٞمؾ ُمالئٙم٦م

د أن إفمٝمر: »اًمّٓمٞمٌل وىم٤مل   ِرْزىُمُٝمؿْ  َوهَلُؿْ : ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم يمام اًمدوام6 هبام يرا

 .شاعمرىم٤مة» ذم يمذا♂ش. َوقَمِِمٞم٤ًّم سُمْٙمَرةً  ومِٞمَٝم٤م
 ([3/615) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 االشتػتاح أدعقة مـ الثامـ الدعاء

 ًم٘مد: »ملسو هيلع هللا ىلص وم٘م٤مل آظمر، رضمؾ سمف اؾمتٗمتح 6 ومٞمف ُم٤ٌمريم٤مً  ـمٞم٤ٌمً  يمثػماً  محداً  هلل احلٛمد

 .شيرومٕمٝم٤م أهيؿ يٌتدروهن٤م6 ُمٚمٙم٤مً  قمنم اصمٜمل رأج٧م
 .اًمٙمٚمامت هذه صمقاب: أيش: يٌتدروهن٤م: »ىمقًمف

 إمم وَروْمِٕمٝم٤م اًمٙمٚمامت، هذه يَمْت٥ِم  ذم سمٕمْم٤مً  سمٕمْمٝمؿ يًٌؼ: يٕمٜمل: اعَمَٚمؽ اسمـ ىم٤مل 

ـُ  اعم٘مدار وختّمٞمص. ىمدره٤م وقمٔمؿ ًمٕمٔمٛمٝم٤م، اهلل6 طمية  قمٚمٛمف إمم وُيَٗمَقُض  سمف، ُي١ْمَُم

 ش.اعمرىم٤مة» ُمـ. ـها. شمٕم٤ممم

 .شأجْم٤مً  احلََٗمَٔم٦مِ  همػمُ  يٙمتٌٝم٤م ىمد اًمٓم٤مقم٤مت سمٕمض أن قمغم دًمٞمؾ وومٞمف: »اًمٜمقوي ىم٤مل 

 ([3/623) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]
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 االشتػتاح أدعقة مـ التاشع الدعاء

 أن٧م احلٛمد6 وًمؽ. ومٞمٝمـ وُمـ وإرض اًمًاموات ٟمقر أن٧م احلٛمد6 ًمؽ مهللا»

 وإرض اًمًاموات ُمٚمِؽ أن٧م احلٛمد6 وًمؽ. ]ومٞمٝمـ وُمـ وإرض اًمًاموات  ىَمٞم ؿُ 

 طمؼ، وًم٘م٤مؤك طمؼ، وىمقًمؽ طمؼ، ووقمدك احلؼ، أن٧م احلٛمد6 وًمؽ[. ومٞمٝمـ وُمـ

 ًمؽ! مهللا. طمؼ وحمٛمد طمؼ، واًمٜمٌٞمقن طمؼ، واًم٤ًمقم٦م طمؼ، واًمٜم٤مر طمؼ، واجلٜم٦م

 وإًمٞمؽ ظم٤مصٛم٧م، وسمؽ أن٧ٌم، وإًمٞمؽ آُمٜم٧م، وسمؽ شمقيمٚم٧م، وقمٚمٞمؽ أؾمٚمٛم٧م،

 أهرت، وُم٤م أظمرت، وُم٤م ىمدُم٧م، ُم٤م زم وم٤مهمٗمر اعمّمػم6 وإًمٞمؽ رسمٜم٤م، أن٧م]  طم٤ميمٛم٧م6

م، أن٧م 6[ ُمٜمل سمف أقمٚمؿ أن٧م وُم٤م] ،[أقمٚمٜم٧م وُم٤م ر، وأن٧م اعم٘مد   ٓ ،[إهلل أن٧م] اعم١مظم 

 .[شسمؽ إٓ ىمقة وٓ طمقل وٓ] أن٧م، إٓ إهل
ُرمه٤م،: أيش ومٞمٝمـ وُمـ وإرض اًمًاموات ٟمقر: »ىمقًمف  ُمـ هيتدي وسمؽ ُُمٜمَق 

 .ومٞمٝمام

: ؾمٕمد سمـ وىمٞمس اًمزسمػم، أيب رواي٦م وذمش. وراقمٞمٝمام طم٤مومٔمٝمام: أيش »ىمٞمؿ: »ىمقًمف

 .وهمػُمَه٤م اًمًامواُت  وأُمِره سمتدسمػِمه اًم٘م٤مئؿ: أي قماَلم6: يمـ 6شىَمَٞم٤مم»
 .شربُّ : »أجْم٤مً  روايتٝم٤م وذمش: ُمٚمؽ: »ىمقًمف

 ويمؾ ُوضُمقُده، اعمتح٘مؼ: ُمٕمٜم٤مه شمٕم٤ممم أؾمامئف ذمش احلؼ: »اًمٕمٚمامء ىم٤ملش: احلؼ: »ىمقًمف

 ؿمؽ، سمٖمػم طم٘م٤مً  اًمٙم٤مئٜم٦م: أي 6ش احل٤َمىَم٦مُ » وُمٜمف طمؼ، ومٝمق وحت٘مؼ6 وضمقده َصَح  رء

 يمٚمف: أي. إًمخ...ش طمؼ وىمقًمؽ طمؼ، ووقمدك: »احلدي٨م هذا ذم ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وُمثٚمف

 .اًمٜمقوي ذيمره. ومٞمف ؿمؽ ٓ ُمتح٘مؼ
 اخلٚمؼ ُمآل قمـ قم٤ٌمرة وهق اعمقت، سمٕمد سم٤مًمٌٕم٨م اإلىمرار ومٞمفش طمؼ وًم٘م٤مؤك: »ىمقًمف

 .إقمامل قمغم اجلزاء إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم أظمرة اًمدار ذم

 .اًمزُم٤من ُمـ اًم٘مٓمٕم٦م: اًم٤ًمقم٦م وأصؾ. اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم: أي: اًم٤ًمقم٦م: ىمقًمف
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 سم٤مًمتٖم٤مير6 إيذاٟم٤مً  اًمٜمٌٞملم قمغم وقَمَٓمَٗمف ًمف، شمٕمٔمٞمامً  سم٤مًمذيمر ظَمَّمف: طمؼ وحمٛمد: ىمقًمف

 اإليامن قمٚمٞمف وَوضَم٥َم  همػمه، يم٠منف ذاشمف، قمـ وضَمَرَده خمتّم٦م، سم٠موص٤مف قمٚمٞمٝمؿ وم٤مئؼ سم٠منف

 .اًمتِمٝمد ذم يمام ٟمٌقشمف6 إصم٤ٌمت ذم ُم٤ٌمًمٖم٦م وشمّمدي٘مف6 سمف

 .احل٤مومظ ىم٤مًمف 
 .قمٚمٞمٝم٤م أىمٌٚم٧م: أي قم٤ٌمدشمؽ6 إمم ورضمٕم٧م أـمٕم٧م: أي: أن٧ٌم إًمٞمؽ: ىمقًمف
 .احلَُج٦م ُمـ ًَمَ٘مٜمَْتٜمِل وسمام اًمؼمه٤من، ُمـ أقمٓمٞمتٜمل سمام: أي: ظم٤مصٛم٧م وسمؽ: ىمقًمف

 ([3/626) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 الؾقؾ صالة دم ملسو هيلع هللا ىلص يؼقلف كان يليت وما ادتؼدم الدعاء

 .أشمٞم٦م يم٤مٕنقاع اًمٚمٞمؾ6 صالة ذم ملسو هيلع هللا ىلص[ اعمت٘مدم اًمدقم٤مء أي] ي٘مقًمف ويم٤من
 ([3/621) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 صالة دم االشتػتاح أدعقة بعض يؼقل كان ملسو هيلع هللا ىلص الرشقل كقن

 الػرائض دم مرشوعقتفا يـػل ال الؾقؾ

 ٓ يمل اإلُم٤مم6 إٓ خيٗمك6 ٓ يمام أجْم٤مً  اًمٗمرائض ذم ُمنموقمٞمتٝم٤م ذًمؽ يٜمٗمل وٓ»

 .شاعم١ممتلم قمغم يٓمٞمؾ
 ([3/621) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]
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 االشتػتاح أدعقة مـ العارش الدعاء

ومٞمؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ ضمؼمائٞمؾ رب! مهللا  قم٤ممل! وإرض اًمًاموات  وم٤مـمر! وإها

 ومٞمف اظمُتٚمَِػ  ح٤م اهدين خيتٚمٗمقن6 ومٞمف يم٤مٟمقا  ومٞمام قم٤ٌمدك سملم حتٙمؿ أن٧م واًمِمٝم٤مدة اًمٖمٞم٥م

ط إمم شمِم٤مء ُمـ هتدي إٟمؽ سم٢مذٟمؽ6 احلؼ ُمـ  .ُمًت٘مٞمؿ سا

 و. اًمٜم٤مس قمـ هم٤مب ُم٤مش: اًمٖمٞم٥م» و. وخمؽمقمٝمام ُمٌتدقمٝمام: أي:  وم٤مـمر: ىمقًمف

 .ظمالومفش اًمِمٝم٤مدة»
ٌ تٜمل6: أو هدى، زدين: أي: اهدين: ىمقًمف  .احل٤مصؾ حتّمٞمؾ اعمٓمٚمقب ومٚمٞمس صم

 ([3/622) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 االشتػتاح أدعقة مـ عرش احلادي الدعاء

ُ  يم٤من ٌ ُح  ،شقَمنْماً » وحَيَْٛمدُ  ،شقَمنْماً » ُيَٙمؼم  ًَ  ويًتٖمٗمر ،شقَمنْماً » وهُيَٚم ؾ ،شقَمنْماً » وُي

: وي٘مقلش. قَمنْماً [ش »وقم٤مومٜمل] وارزىمٜمل، واهدين، زم، اهمٗمر! مهللا: »وي٘مقل ،شقَمنْماً »

 .شقَمنْماً ش »احل٤ًمب يقم اًمْمٞمؼ ُمـ سمؽ أقمقذ إين! مهللا»
ُ  يم٤من: »ىمقًمف  .اًمًٜمدي ىم٤مًمف. سمٕمده أو اًمتحريؿ شمٙمٌػمة ُمعش:  قَمنْماً  ُيَٙمؼم 

 .شومٌٕمٞمد اًمّمالة6 ذم اًمنموع ىمٌؾ ي٘مقًمف يم٤من أنف وأُم٤م: »ىم٤مل 
 ([3/623) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 االشتػتاح أدعقة مـ عرش الثاين الدعاء

 .شواًمٕمٔمٛم٦م واًمٙمؼمي٤مء واجلؼموت، اعمٚمٙمقت ذو ،[صمالصم٤مً ] أيمؼم اهلل»
 ([3/624) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]
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 االشتػتاح دعاء دم( ادسؾؿني أول وأكا) تبديؾ مرشوعقة عدم

 (ادسؾؿني مـ وأكا)بـ

 صمؿ يمؼم اًمّمالة6 إمم ىم٤مم إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: ىم٤مل ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم قمـ

 ُمـ أن٤م وُم٤م ُمًٚمامً  طمٜمٞمٗم٤مً  وإرض اًمًاموات ومٓمر ًمٚمذي وضمٝمل وضَمٝم٧م: »ىم٤مل

ٙمل صاليت إن. اعمنميملم ًُ َٞم٤مَي  وُٟم  وسمذًمؽ ًمف، ذيؽ ٓ اًمٕم٤معملم، رب هلل ومم٤ميت وحَمْ

 .احلدي٨م إًمخش. اعمًٚمٛملم أول وأن٤م أُمرت،

 ُمـ ويمػممه٤م ومروة أيب واسمـ اعمٜمٙمدر اسمـ زم ىم٤مل: ىم٤مل محزة أيب سمـ ؿمٕمٞم٥م وقمـ

 وأن٤م: »ىمقًمف يٕمٜمل 6ش اعمًٚمٛملم ُمـ وأن٤م: »وم٘مؾ ذاك6 اٟم٧م ىمٚم٧م وم٢مذا: اعمديٜم٦م أهؾ وم٘مٝم٤مء

 ش.اعمًٚمٛملم أول

 ٕنف اًمتٌديؾ6 هذا ضمقاز ٟمرى ٓ وًمٙمٜم٤م صحٞمح، إؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م: »[األلباين قال]

 سمذًمؽ أتّمػ ؿمخص أول أينش: اعمًٚمٛملم أول وأن٤م: »ُمٕمٜمك أن شمقهؿُ  ُمٜمِم١مه وهؿ

 آُمتث٤مل ذم اعم٤ًمرقم٦م سمٞم٤من: ُمٕمٜم٤مه سمؾ يمذًمؽ6 وًمٞمس! قمٜمف سمٛمٕمزل اًمٜم٤مس يم٤من أن سمٕمد

ـَ : ▬وٟمٔمػمه سمف، أُمر ح٤م ـِ َوًَمٌد وَم٠َمن٤َم َأَوُل اًْمَٕم٤مسمِِدي  ♂ ش.ىُمْؾ إِْن يَم٤مَن ًمِٚمَرمْحَ

 وم٘مٝم٤مء ُمـ وهمػمه اعمٜمٙمدر سمـ حمٛمد إًمٞمف ذه٥م اًمذي اًمتٌديؾ وهذا: ىم٤مل صمؿ

 ؾم٤مف أن سمٕمد -ش 3/56ش  »إم» ذم وم٘م٤مل اًمِم٤مومٕمل، اإلُم٤مم قمٚمٞمف شمٌٕمٝمؿ ىمد اعمديٜم٦م6

 يمام سمف ي٠ميت أن وأطم٥ّم  وآُمر، أىمقل يمٚمف وهبذا:  »-هريرة وأيب قمكم رواي٦م ُمـ احلدي٨م

ش: اعمًٚمٛملم أول وأن٤م: »ُمٙم٤من وجيٕمؾ ؿمٞمئ٤ًم، ُمٜمف يٖم٤مدر ٓ ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ يروى

 ش...! اعمًٚمٛملم ُمـ وأن٤م»

 إٟمام اًمٜمٌل همػم إنش: آٟمتّم٤مر» ذم ىم٤ملش: »6/326ش »اًمٜمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين ىم٤مل

َوَأن٤َم َأَوُل : ▬ُمٕمٜمك أن شَمَقَهؿ ُمٜمِمٗمف وهؿ وهقش! اعمًٚمٛملم ُمـ وأن٤م: » ي٘مقل

ٚمِِٛملمَ  ًْ ُ  وًمٞمس! قمٜمف سمٛمٕمزل اًمٜم٤مس يم٤من أن سمٕمد سمذًمؽ شمّمػا ؿمخص أول أين♂: اعْم
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ـِ : ▬وٟمٔمػمه سمف، أُمر ح٤م وآُمتث٤مل اعم٤ًمرقم٦م سمٞم٤من: ُمٕمٜم٤مه سمؾ يمذًمؽ6 ىُمْؾ إِْن يَم٤مَن ًمِٚمَرمْحَ

ـَ   ♂.لمٜمِ ُمِ ١مْ اعمْ  ُل وَ أَ  ٤منَ أَ وَ : ▬ُمقؾمك وىم٤مل ،♂َوًَمٌد وَم٠َمن٤َم َأَوُل اًْمَٕم٤مسمِِدي

 قمٜمدٟم٤م، صمٌقشمف اًمراضمح هقش: اعمًٚمٛملم أول وأن٤م: »احلدي٨م ذم ىمقًمف أن وًمٞمْٕمَٚمؿْ 

 صالة صٗم٦م» يمت٤مسمٜم٤م ذم سمٞمٜم٤مه ٤مح ُمرضمقطم٦م6 ومٝمل 6شاعمًٚمٛملم ُمـ وأن٤م: »رواي٦م وأُم٤م

 ش.ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 أن وؿمٙمٙم٧م: -قمٚمٞمف احلدي٨م وُمدار -اعمت٘مدم راومع أيب اسمـ ىمقل ذًمؽ وي١ميد

 ُمـ وأن٤م: »قمٜمف ىم٤مل ُمـ وهؿ قمغم يدل ومٝمذاش. اعمًٚمٛملم ُمـ وأن٤م: »ىم٤مل أطمدهؿ يٙمقن

 !ومت٠مُمؾ وهمػمه6 اًمٜمٙمدر سمـ حمٛمد ومٕمؾ يمام شم٠مول، أنف أو ،شاعمًٚمٛملم

 (1/111) داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح

 أول وأكا: أم ادسؾؿني، مـ وأكا: يؼقل هؾ االشتػتاح دعاء دم

 ادسؾؿني

 إن: »ىم٤مل صمؿ يمؼم، اًمّمالة اؾمتٗمتح إذا ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من: ىم٤مل اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر قمـ

 وأن٤م أُمرت وسمذًمؽ ًمف، ذيؽ ٓ اًمٕم٤معملم، رب هلل ومم٤ميت وحمٞم٤مي، وٟمًٙمل صاليت،

 ٕطمًٜمٝم٤م هيدي ٓ إظمالق، وأطمًـ إقمامل، ٕطمًـ اهدين مهللا اعمًٚمٛملم، ُمـ

 رواهش. أن٧م إٓ ؾمٞمئٝم٤م ي٘مل ٓ إظمالق، وؾمٞمئ إقمامل ؾمٞمئ وىمٜمل أن٧م، إٓ

 .اًمٜم٤ًمئل

 وأُم٤مش اعمًٚمٛملم ُمـ وأن٤م: »اًمٜم٤ًمئل ذم واًمذي اًمٜمًخ، مجٞمع ذم يمذا: األلباين قال

 احلدي٨م آظمر ذم وم٘مد اًمّمقاب، وهل اًمدارىمٓمٜمل، رواي٦م ومٝملش اعمًٚمٛملم أول: »هد

 أن٧م ىمٚم٧م إن: اعمديٜم٦م وم٘مٝم٤مء ُمـ وهمػمه اعمٜمٙمدر سمـ حمٛمد زم ىم٤مل: ؿمٕمٞم٥م ىم٤مل: قمٜمده

 ًمٚمٛمّمكم سمؾ اًمتٖمٞمػم، هذا إمم قمٜمدي رضورة وٓش اعمًٚمٛملم ُمـ وأن٤م: »وم٘مؾ اًم٘مقل هذا

 ٟمٗمًف، ذم خمؼماً  وًمٞمس ًممي٦م، ىم٤مئؾ أنف اقمت٤ٌمر قمغم إُم٤مش اعمًٚمٛملم أول وأن٤م: »ي٘مقل أن
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ىُمْؾ إِْن يَم٤مَن ًمِٚمَرمْحَـ َوًَمٌد : ▬وٟمٔمػمه سمف، أُمر ح٤م آُمتث٤مل ذم اعم٤ًمرقم٦م ُمٕمٜمك قمغم وإُم٤م

ـَ   ♂.وَم٠َمن٤َم َأَوُل اًْمَٕم٤مسمِِدي

 (3/621اعمّم٤مسمٞمح ُمِمٙم٤مة)

 الػرائض دم يؽقن..  وجفل وجفت: االشتػتاح دعاء

 والـقافؾ

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 إمم ىم٤مم إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: ىم٤مل قمكم وقمـ: آؾمتٗمت٤مح أدقمٞم٦م ذم ىمقًمف

 وُمًٚمؿ أمحد رواه اًمخ... اعمًٚمٛملم ُمـ وأن٤م... وضمٝمل وضمٝم٧م: »ىم٤مل صمؿ يمؼم اًمّمالة

 ش.وهمػمهؿ داود وأبق واًمؽمُمذي

: وىم٤مل...ش. اعمٙمتقسم٦م اًمّمالة: »... 1035ش اًمدقمقات» ذم اًمؽمُمذي وًمٗمظ: ىمٚم٧م

 ش.صحٞمح طمًـ طمدي٨م»

ٟم٦م أبق رواه ويمذًمؽ  653/  3 واًمدارىمٓمٜمل 611و 336/  6ش صحٞمحف» ذم قمقا

 قمٚمٞمف شمٕمٚمٞم٘مف ذم آسم٤مدي اًمٕمٔمٞمؿ اًمٓمٞم٥م أبق ىم٤مل يمام صم٘م٤مت يمٚمٝمؿ ورواشمف صحٞمح وؾمٜمده

 .ُمًٚمؿ ذط قمغم وهق

م سمٚمقغ» ذم طمجر اسمـ احل٤مومظ ىمقل واُم٤م  اعمٓمٚم٘م٦م ُمًٚمؿ رواي٦م ؾم٤مق أن سمٕمدش اعمرا

 ش.اًمٚمٞمؾ صالة ذم ذًمؽ أن ًمف رواي٦م وذم: »اعم١مًمػ قمٜمد اعمذيمقرة وهل

 وم٘مٞمده ُمًٚمؿ وأُم٤م: »323/  6ش إوـم٤مر ٟمٞمؾ» ذم وم٘م٤مل اًمِمقيم٤مين ذًمؽ قمغم وشمٌٕمف

 ش.اًمٚمٞمؾ ضمقف ُمـ: ًمٗمظ وزاد اًمٚمٞمؾ سمّمالة

 وٓ اعمذيمقر اًم٘مٞمد 342 - 341/  6 ُمًٚمؿ قمٜمد ومٚمٞمس يمٚمف وهؿ وهذا: ىمٚم٧م

 احلدي٨م هذا ىمٌؾ ؾم٤مىمف اًمذي قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ذم هل وإٟمام اعمذيمقرة اًمزي٤مدة

...ش احلٛمد ًمؽ مهللا: اًمٚمٞمؾ ضمقف ُمـ اًمّمالة إمم ىم٤مم إذا ي٘مقل يم٤من: »سمٚمٗمظ سمحدي٨م



 043 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   أدقمٞم٦م آؾمتٗمت٤مح 

 ذم ومقىمع اًمٙمت٤مسم٦م طملم إًمٞمف سمٍمه اٟمت٘مؾ اًمِمقيم٤مين ومٙم٤من اًمٙمت٤مب ذم اًم٤ًمسمع اًمٜمقع وهق

 .اخلٓم٠م

 زُمرة ذم احلدي٨م أورد اهلل رمحف ُمًٚمام أن ومهف ؾم٥ٌم ومٚمٕمؾ احل٤مومظ وأُم٤م

 !اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم أطم٤مدي٨م

 آظمر ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ إًمٞمف أؿم٤مر وم٘مد ىمديؿ اًمقهؿ هذا ُمثؾ أن ويٌدو

: وي٘م٤مل: »ىم٤مل وم٢مٟمف سمتح٘مٞم٘مل - 14 صش اًمٓمٞم٥م اًمٙمٚمؿ» ُمـ احلدي٨م هذا قمغم يمالُمف

 ش.اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم ذم يم٤من هذا إن

 وهؿ وقمغم وهمػمه هذه اًمؽمُمذي رواي٦م قمغم ُمٜمٌٝم٤م سم٢مجي٤مز صمٛم٦م قمٚمٞمف قمٚم٘م٧م وىمد

 .واًمِمقيم٤مين واًمّمٜمٕم٤مين احل٤مومظ

 ذم وم٘م٤مل 660/  3ش اجلرار اًمًٞمؾ» أظمر يمت٤مسمف ذم اخلٓم٠م ذم هذا أهمرق وًم٘مد

  ومحٛمؾ همػمه أـمٚم٘مف وإن اًمٚمٞمؾ سمّمالةش ُمًٚمؿ صحٞمح» ذم ُم٘مٞمد إٟمف: ُمًٚمؿ طمدي٨م
 !ُمتٕملم اعم٘مٞمد قمغم اعمٓمٚمؼ

 اسمـ أجْم٤م وأظمرضمف: »ومٞمف ىم٤مل وم٢مٟمفش اًمٜمٞمؾ» يراضمع ومل ذايمرشمف ُمـ هذا يمت٥م ومٙم٠منف

 أجْم٤م وىمٞمده اًمِم٤مومٕمل رواه ويمذًمؽش اعمٙمتقسم٦م اًمّمالة إمم ىم٤مم وإذا: »وزاد طم٤ٌمن

 .آٟمٗم٤م قمٜمف ٟم٘مٚمف ؾمٌؼ ُم٤م اًمخ...ش. اًمٚمٞمؾ سمّمالة وم٘مٞمده ُمًٚمؿ وأُم٤م همػممه٤م ويمذا سم٤معمٙمتقسم٦م

 ذيمره ؾمٌؼ ممـ ُمًٚمؿ همػم قمٜمد اعمٙمتقسم٦م سم٤مًمّمالة ُم٘مٞمد احلدي٨م أن واخلالص٦م

 ذًمؽ يم٤من وإذا. اًمِمقيم٤مين ىم٤مل يمام اًمٚمٞمؾ سمّمالة ٓ سم٤معمٙمتقسم٦م ُم٘مٞمدة روايتف ومتٙمقن

 .اًمٜمٝمك أوزم قمغم خيٗمك ٓ يمام أومم سم٤مب ُمـ اًمٜم٤مومٚم٦م ومٗمل اًمٗمريْم٦م ذم ُمنموقم٤م

ٟم٦م ٕيب رواي٦م ذم إن صمؿ  أيب رواي٦م وهل 026 رىمؿش صحٞمحف» ذم ظمزيٛم٦م واسمـ قمقا

 ش.اعمًٚمٛملم أول وأن٤م: »سمٚمٗمظ وهمػمه داود

ش اًمّمالة صٗم٦م» قمغم شمٕمٚمٞم٘مل ذم ذًمؽ قمغم ٟمٌٝم٧م يمام احلدي٨م رواي٤مت أيمثر وقمٚمٞمف

 .هٜم٤مك خمرج آظمر طمدي٨م ذم سمقروده ىمقة ويزداد 40 ص



ؾمتٗمت٤مح   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   044   أدقمٞم٦م ٓا

 ذم احلدي٨م هذا قمغم شمٕمٚمٞم٘مف ذم ؿم٤ميمر أمحد يمالم رأج٧م ٕين هذا قمغم ٟمٌٝم٧م وإٟمام

 أن اعمّمكم قمغم طمرج ومال قمٚمٞمف وسمٜم٤مء. اًمتٜمٌٞمف وم٤مىمت٣م يرد مل اًمٚمٗمظ هذا سم٠منش اًمروو٦م»

 قمٚمٞمف سمف اىمتداء وإٟمام ٟمٗمًف قمـ إظم٤ٌمرا ٓش اعمًٚمٛملم أول وأن٤م: »شمقضمٝمف ذم ي٘مقل

 إُمٙم٤من ُمع واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اخلٚمٞمؾ إسمراهٞمؿ سم٠مبٞمف اىمتدى اًمذي واًمًالم اًمّمالة

 زاد» أو ومراضمٕمف هٜم٤مك سمٞمٜمتف يمام سمف أُمر ح٤م آُمتث٤مل ذم اعم٤ًمرقم٦م سمٞم٤من اعمٕمٜمك يٙمقن أن

   ش.اعمٕم٤مد

 ([331) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 االشتػتاح بدعاء اإلرسار السـة

ر اًمًٜم٦م [:اإلمام قال]  .آؾمتٗمت٤مح سمدقم٤مء اإلها

 (.3613/ 2/6) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م



 

 احملتويات سفهر





 053 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 1 ---------------------------------- وقاسمط أريم٤من اًمّمالة وواضم٤ٌمهت٤م وؾمٜمٜمٝم٤م

 3 ------------------- قمٚمٞمٝم٤م؟ اًمدًمٞمؾ دل واًمتل هب٤م إٓ شمّمح ٓ اًمتل اًمّمالة أريم٤من هل ُم٤م

 3 --------------------------------- اًمّمالة ذم وواضم٥م ريمـ هق ومٞمام اًمْم٤مسمط

 5 -------------------------------------- اًمّمالة ذم ريمـ هق ومٞمام اًمْم٤مسمط

 31 ---------------------------------- اًمّمالة ذم واًمقاضم٤ٌمت اًمًٜمـ و٤مسمط

 32 -------------------------- اًم٘مٚمقب؟ ًمت٠مخٞمػ اًمّمالة ؾمٜمـ سمٕمض شمرك جيقز هؾ

ٟمٗمًف؟ ُيًِٛمع أن جي٥م أنف ي٘م٤مل وهؾ اًمّمالة؟ ذم اًم٘مقًمٞم٦م واًمقاضم٤ٌمت إريم٤من ذم اًمٚم٤ًمن حتريؽ جي٥م هؾ

 ------------------------------------------------------ 33 

 35 ---- وم٘مط؟ اًمريمـ ذًمؽ يٕمٞمد أو سمدهل٤م، ريمٕم٦م ويٕمٞمد اًمريمٕم٦م شمٚمؽ شُمْٚمَٖمك هؾ اًمّمالة، ذم ريمٜم٤مً  شمرك إذا

 35 ------------------------------------------ سم٤مًمّمالة إـمٗم٤مل أُمر

 اًماليت اًمٌٜم٤مت وشمٜم٤مدي ضمٝمري٦م، اًمّمالة وشُمَّمكم   شُم١َمذ ن سم٤مًمًٜم٦م ُمٜمٙمؿ ٟمٕمٚمؿ يمام ُمرشمٗمع، سمّمقت شُم١َمذ ن ح٤م إُم

 أن اًم٘مراءة حيًٜمقن وٓ ذيمقر، هؿ اًمذي اًمّمٖم٤مر إوٓد كطمت يمالُمؽ: سمٕمض ذم ىمٚم٧م يمام أو اًمٌٞم٧م، ذم

ٝمؿ ُمع ُيَّمّٚمقا   63 ------------------- هذه. اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ومٞمف أجْم٤مً  اًمٌٞم٧م ومٞمٙمقن مج٤مقم٦م، ُأُم 

 63 -------------------------------- ( 11 :06 :11 /262/ واًمٜمقر اهلدى )

 61 ------------------------------------------ يمت٤مب اؾمت٘م٤ٌمل اًمٙمٕم٦ٌم  

 61 ----------------------------------- واًمٜمٗمؾ اًمٗمرض ذم اًمٙمٕم٦ٌم اؾمت٘م٤ٌمل

 61 ------------------------------ ًمتقاشمره سمف ُم٘مٓمقع اًمّمالة ذم اًمٙمٕم٦ٌم اؾمت٘م٤ٌمل

 61 ------------------------- سمف إٓ شمّمح ٓ اًمّمالة أريم٤من ُمـ ريمـ اًمٙمٕم٦ٌم اؾمت٘م٤ٌمل

 61 ---------- ذًمؽ ُمـ واحلٙمٛم٦م اًم٘مٌٚم٦م حتقيؾ قمغم واًمٙمالم اًمٙمٕم٦ٌم اؾمت٘م٤ٌمل اًمّمالة: ذوط ُمـ

 65 ----------------- سمف شمقضمٝم٧م طمٞم٨م قمٚمٞمٝم٤م واًمقشمر اًمًٗمر ذم ٦ماًمراطمٚم قمغم اًمٜمقاومؾ صالة

 65 ------------------------------------ اًمّمقرة هذه ذم آؾمت٘م٤ٌمل ؾم٘مقط

 65 ---------------------------------------- اًمراطمٚم٦م قمغم اًمّمالة يمٞمٗمٞم٦م

 65 وهمػمه٤م اًم٘مٌٚم٦م إمم 6وضمٝمف يم٤من ُم٤م طمٞم٨م شمٓمققم٤مً  راطمٚمتف قمغم اًمرضمؾ صالة ذم اًمٕمٚمؿ أهؾ سملم ظمالف ٓ

 13 ------------- ريم٤مسمف وضمٝمف طمٞم٨م يّمكم صمؿ ومٞمٙمؼم اًمتٓمقع أراد عمـ سم٤مًمراطمٚم٦م اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل

 13 -------------------------------------- احلدي٨م هذا أقمؾ ُمـ قمغم اًمرد

 16 ------------------------------ واضم٤ٌمً  ًمٞمس ًمٚمتٓمقع سم٤مًمراطمٚم٦م اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل

 11 -----------------------------يٗمٕمٚمف ملسو هيلع هللا ىلص يٙمـ مل اًمراطمٚم٦م قمغم اًمٗمريْم٦م صالة

 10اعمٕمتٛمد هق هب٤م ي٘م٤مس وُم٤م اًمراطمٚم٦م قمغم اًمّمالة سمجقاز وم٤مًم٘مقل إرض قمغم اًمٗمريْم٦م صالة شمٕمذرت إذا

 11 -------------------------------- اًمٗمريْم٦م ًمّمالة اًمراطمٚم٦م قمغم ُمـ لاًمٜمزو

 11 ------------------- اًمِمديد واًم٘مت٤مل اخلقف صالة ذم اعمح٤مرب قمـ آؾمت٘م٤ٌمل يً٘مط

 12 -------------------- اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل يًتٓمٞمع ٓ اًمذي اعمريض قمـ آؾمت٘م٤ٌمل يً٘مط



 056   ومٝمرس اعمحتقي٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 12 --------------------------------------- ىمٌٚم٦م واعمٖمرب اعمنمق سملم ُم٤م

ضمٝمتٝم٤م ومٞمًت٘مٌؾ هل٤م ُمِم٤مهد همػم يم٤من ُمـ وأُم٤م قمٞمٜمٝم٤م. يًت٘مٌؾ أن ًمٚمٙمٕم٦ٌم ُمِم٤مهدا يم٤من ُمـ يمؾ قمغم وجي٥م

 ------------------------------------------------------- 13 

 14 -------------- قمٞمٜمٝم٤م يًت٘مٌؾ أن هل٤م اعمِم٤مهد طمٙمؿ ذم أو ًمٚمٙمٕم٦ٌم ُمِم٤مهًدا يم٤من ُمـ قمغم جي٥م

 15 -------- ومٞمٝم٤م هل اًمتل اجلٝم٦م يًت٘مٌؾ أن ومٞمٙمٗمٞمف ُمقوٕمٝم٤م يٕمرف ومل ًمٚمٙمٕم٦ٌم ُمِم٤مهد همػم يم٤من ُمـ

 03 قمٚمٞمف إقم٤مدة وٓ صالشمف، ضم٤مزت واًمتحري آضمتٝم٤مد سمٕمد همػمه أو ًمٖمٞمؿ اًم٘مٌٚم٦م همػم إمم  اعمّمكم صغم إن

 02 ---------------- ٟمحقه٤م ومٞمٝم٤م يًتدير أن ومٕمٚمٞمف اًم٘مٌٚم٦م6 اظمٓم٠م ىمد أنف ومٕمٚمؿ صالة ذم يم٤من ُمـ

 02 ------------------------------ اًمّمالة ذم اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل ذـمٞم٦م قمغم ؾاًمدًمٞم

 04 --------------------------------- اًم٘مٌٚم٦م حتديد ذم اًمٌقصٚم٦م اؾمتخدام طمٙمؿ

 05 ------------------------------- اًمّمحراء ذم أو اًمٕمراء ذم اًم٘مٌٚم٦م ٟمٕمرف يمٞمػ

 10 --------------- سمحًٌف سمٚمد ويمؾ اعمديٜم٦م ٕهؾ هذا ىمٌٚم٦م( واعمٖمرب اعمنمق سملم )ُم٤م طمدي٨م

 11 --------------------------------------------- طمٙمؿ اًمٙمالم ذم اًمّمالة

 13 -------------------------------- وٟمحقه٤م اًمّمالة ذم اًمٞمًػمة اإلؿم٤مرة ضمقاز

 15 -------------------------------------اًمّمالة ذم اعمٗمٝمٛم٦م اإلؿم٤مرة ضمقاز

 15 ------------------------------------- اًمّمالة ذم سم٤مإلذن اإلؿم٤مرة ضمقاز

 21 --------------------------------------- اعمّمكم قمغم اًمًالم ُمنموقمٞم٦م

 23 --------------------------------- اعمّمكم قمغم اعمّمكم همػم ؾمالم ُمنموقمٞم٦م

 26 ----------------------------- اًمّمالة أثٜم٤مء اًمٙمالم طمٙمؿ ذم اًمٕمٚمؿ أهؾ ظمالف

 22 ------------------------------------------ اًمّمالة ذم اًمٙمالم طمٙمؿ

 23 ------------ إلصالطمٝم٤م اًمّمالة ذم اًمٙمالم ضمقاز قمغم اًمٞمديـ ذي سمحدي٨م آؾمتدٓل طمقل

 24 -------------------------------------- ٟم٤مؾمًٞم٤م اًمّمالة ذم اًمٙمالم طمٙمؿ

 31 -------------------------------- ( 11 :00 :16 /111/ واًمٜمقر اهلدى )

 31 ----------------------------------------- اًمّمالة ذم إؿم٤مرة اًمًالم

 36 ----------------------------------------- اعمّمكم قمغم اًمًالم إًم٘م٤مء

 35 --------------------------------------------- ًمٚمًالم اعمّمكم رد

 41 ------------------------------ ًمٚمًالم رده ويمٞمٗمٞم٦م اعمّمكم قمغم اًمًالم إًم٘م٤مء

 41 ---------------------------------------- ًمٚمٛمّمٚملم اًمًالم رد طمٙمؿ

 40 --------------------------- اًمّمالة ذم سمّمقت واًمٌٙم٤مء واًمٜمٗمخ اًمٜمحٜمح٦م طمٙمؿ

 42 ---------------------------------------يٌٓمٚمٝم٤م؟ هؾ اًمّمالة ذم اًمٜمٗمخ

ـْ  اًمّمالة ذم ًمٞمس ُمـ شمٕمٚمٞمؿ ضمقاز  42 ------------------------------- ومٞمٝم٤م هق َُم

 43 ----------------------- صالشمف يٗمًد ٓ اًمّمالة ذم ًمٞمس ُمـ ًمٙمالم اعمّمكم اؾمتامع



 051 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 43 --------------------------------------------- اإلُم٤مم قمغم اًمَٗمْتُح 

 45 ------------------------------ ص٤مسمع وآًمتٗم٤مت ذم اًمّمالةطمٙمؿ اًمتٗمؾ وومرىمٕم٦م ٕا

 53 ------------------------------ اًمِمٞمٓم٤من وؾمقؾم٦م إلسمٕم٤مد اًمّمالة6 أثٜم٤مء اًمتٗمؾ

 51 -------------------- اًمّمالة ُمـ آٟمتٝم٤مء سمٕمد أو اًمّمالة، أثٜم٤مء إص٤مسمع ومرىمٕم٦م طمٙمؿ

 51 ---------------------------------------- اًمّمالة ذم آًمتٗم٤مت طمٙمؿ

 51 ------------------------------ اًمقؾمقؾم٦م ًمِدومع اًمّمالة ذم واًمَتْٗمُؾ  آؾمتٕم٤مذةُ 

 50 ----------------------------------------- حل٤مضم٦م اًمّمالة ذم احلريم٦م

 51 ---------------------------------------------- يمت٤مب اًم٘مٞم٤مم ذم اًمّمالة

 53 ---------------------------------- واًمتٓمقع اًمٗمرض ذم اًمّمالة ذم اًم٘مٞم٤مم

 53 --------------------------------قمٚمٞمف إُم٦م وإمج٤مع اًم٘م٤مدر قمغم اًم٘مٞم٤مم ريمٜمٞم٦م

 53 ---------- اًم٘مٞم٤مم يًتٓمٞمع ٓ ُمريض إُم٤مم ظمٚمػ ىم٤مقمداً  يّمكم اًمّمحٞمح اح٠مُمقم ذم آظمتالف

 54 ---------------------------- ىم٤مٟمتلم( هلل )وىمقُمقا  شمٕم٤ممم ىمقًمف طمقل اًمٗمقائد ُمـ

 55 ---------------------------- راطمٚم٦م قمغم اًمًٗمر ذم اًمٜم٤مومٚم٦م صالة ذم اًم٘مٞم٤مم شمرك

 55 -------------------------------------- اًمِمديد اخلقف ذم اًم٘مٞم٤مم شمرك

 311 ---------------------------------- اًمٕمٍم صالة هل اًمقؾمٓمك اًمّمالة

 313 ----------------------------------- قمٜمف ًمٚمٕم٤مضمز اعمرض ذم اًم٘مٞم٤مم شمرك

 313 ----------------------------------- ضم٤مًمس وهق اعمريض صالة صٗم٦م

٤م صغم إذا سم٤مإلُم٤مم اح٠مُمقُملم اىمتداء ًً  316 ------------------------------- ضم٤مًم

 311 ----------------------------------------- ضم٤مًم٤ًمً  اعمريض صالة

 313 ---------- اًم٘م٤مئؿ صالة ُمـ اًمٜمّمػ قمغم ُمِم٘م٦م ُمع اًم٘مٞم٤مم قمغم اًم٘م٤مدر اًم٘م٤مقمد اعمريض صالة

 315 --------------- قمٚمٞمف يًجد ُمرومققم٤م إرض قمغم ؿمٞمئ٤م يْمع أن ضم٤مًم٤ًم ًمٚمٛمّمكم جيقز ٓ

 331 ---------------------------- اًمٓم٤مئرة ويمذا اًمًٗمٞمٜم٦م ذم اًمٗمريْم٦م صالة ضمقاز

 331 ------------------------------------------- اًمًٗمٞمٜم٦م ذم اًمّمالة

 333 ----------------------------- اًمًٗمٞمٜم٦م ذم يم٤مًمّمالة اًمٓم٤مئرة ذم اًمّمالة طمٙمؿ

 333 --------------------------------- اًمّمالة ذم وٟمحقه قمٛمقد قمغم آقمتامد

 336 ------------------------------------- اًمٚمٞمؾ صالة ذم واًمُ٘مٕمقد اًم٘مٞم٤مم

 331 ---------------------------------------- اًمّمالة ذم اجلٚمقس صٗم٦م

 330 ------------------------------ اًمُريم٥م ذم آٓم ُمـ يٕم٤مين عمـ ىم٤مقمداً  اًمّمالة

 331 ------------------------------ وهمػمه طم٤مئط قمغم اًمٜمٗمؾ صالة ذم آؾمتٜم٤مد

 331 ---------------------------------- شمًػم وهل اًمًٞم٤مرة ذم اًمٜم٤مومٚم٦م صالة

 332 --------------------------------- اًمًػم ظمالل احل٤مومٚم٦م ذم اًمٜمقاومؾ صالة
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 333 -------------- قمذر دون ضم٤مًم٦ًم وهل اًمًٞم٤مرة داظمؾ اًمٗمرض شمّمكم أن ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ

 333 ---------------------------------------- اًمٓم٤مئرة ذم اًمّمالة يمٞمٗمٞم٦م

 335 ------------------------------------ سمقاؾمػم ُمرض سمف ُمـ صالة يمٞمٗمٞم٦م

 363 --------------------------------------------- اًمًؽمة وأطمٙم٤مُمٝم٤م

 361 ------------------------------------ اًمّمالة ذم اًمًؽمة اخت٤مذ وضمقب

ةُ  ؽْمَ ًُّ  361 اًمدٟمق وُم٘مدار ُمٜمٝم٤م اًمدٟمق واؾمتح٤ٌمب وظم٤مرضمف اعمًجد داظمؾ يمؼمت، أم صٖمرت ووضُمقهب٤م، اًم

 360 --------------------------------------------- اًمًؽمة وضمقب

ؽمة سم٠من اًم٘مقل طمقل ًتح٥م إٟمام اًًم  361 -------------------------- أطمد ُمرور ظمقف قمٜمد اخت٤مذه٤م ي

 363 ----------------------------- ؾمؽمة سمال صغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ذم رء يّمح ٓ

 313 ------------------------------- اًمّمالة ذم اًمًؽمة اخت٤مذ وضمقب قمغم اًمتٜمٌٞمف

 316 ---------------------- يمٞمٗمٞمتٝم٤م؟ وُم٤م سم٤مًمًؽمة؟ اعمًٚمٛملم اقمتٜم٤مء قمدم يدل ُم٤مذا قمغم

 315 ------------------------------- وضمقاسمف اًمًؽمة سمقضمقب اًم٘مقل قمغم إيراد

 301 ------------------------------------ ؾمؽمة سمٖمػم صغم ُمـ صالة طمٙمؿ

 301 ------------------------------- اًمًؽمة اخت٤مذ أمهٞم٦م اًمٜم٤مس شمٕمٚمٞمؿ ذم احلٙمٛم٦م

 301 ----------------------------------- احلرام اعمًجد ذم اًمًؽمة وضمقب

 302 ----------------------------------------- ًمٚمٛمًٌقق اًمًؽمة طمٙمؿ

 قمٜمد صالشمف ىمٓمع ُمـ طمذراً  اًمّمالة، ذم دظمقًمف ىمٌؾ أُم٤مُمف، ؾمؽمة ووع يتٕمٛمد أن ًمٚمٛمًٌقق جيقز هؾ

 303 ------------------------------------------ ُمٜمٝم٤م؟ شمٌ٘مك ُم٤م ىمْم٤مئف

 304 ----------- يٗمٕمؾ ومامذا أطمدهؿ ي٠مظمذه٤م يم٠من اًمًؽمة زاًم٧م صمؿ ؾمؽمة إمم يّمكم اعمّمكم يم٤من إذا

 304 ------------------------------------------ اًمًؽمة ارشمٗم٤مع ُم٘مدار

 304 ----------------------------------------- ُم٤ٌمذة ًمٚمًؽمة اًمتقضمف

 305 ----------------------- اًم٤ًمري٦م أو اجلدار قمـ سمٕمٞمدا اعمًجد وؾمط اًمّمالة طمٙمؿ

 305 ------------------------------- اعمّمكم قمغم اًمِمٞمٓم٤من اؾمتٞمالء متٜمع اًمًؽمة

 305 -------------------------------------- اعمًجد أؾمٓمقاٟم٦م إمم اًمّمالة

 311 ---------------------- وٟمحقمه٤م احلرسم٦م أو إرض ذم اعمٖمروزة اًمٕمّم٤م إمم اًمّمالة

 313 -------------------------------------------- اًمداسم٦م إمم اًمّمالة

 313 --------------------------------------- اًمرطمؾ ُم١مظمرة إمم اًمّمالة

 316 -------------------------------------------- ؿمجرة إمم اًمّمالة

 316 ---------------------------------- اًمًؽمة ُمـ سمدًٓ  اخلط ُمنموقمٞم٦م قمدم

 310 ------------------------------ قمّم٤م جيد مل إذا ًمٚمًؽمة اخلط ُمنموقمٞم٦م قمدم

 311 ------------------------------ قمّم٤م جيد مل إذا ًمٚمًؽمة اخلط ُمنموقمٞم٦م قمدم
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 314 ------------------------------------------- اًمًؽمة ارشمٗم٤مع ىمدر

 314 --------------------------------- اخلط وطمدي٨م وقمروٝم٤م اًمًؽمة ـمقل

 321 ------------------------------------------ اخلط طمدي٨م وٕمػ

 320 ------------------------------------ ؾمؽمة؟ اًمٓم٤موًم٦م اخت٤مذ يّمح هؾ

 322 ----------------------- اًمِمامل؟ أو اًمٞمٛملم قمـ اًمًؽمة ووع ذم رء يّمح هؾ

 322 ------------------ ؾمؽمة يتخذ مل اًمذي اعمّمكم يدي سملم اح٤مر يؽميمٝم٤م اًمتل اعم٤ًموم٦م طمد

 323 --------------------------------هير قمغم اعمْمٓمجٕم٦م اُمرأتف إمم اًمّمالة

 323 ---------------------- اًمّمالة شم٘مٓمع ٓ اعمرأة أن قمغم دًمٞمؾ اعمت٘مدم احلدي٨م ذم هؾ

اعمرور عمٜمع ظمٓمقات أو ظمٓمقة اًمت٘مدم وضمقاز احلرام اعمًجد ذم وًمق يديف سملم ًمٚمامر اعمّمكم ُمٜمع وضمقب

 ----------------------------------------------------- 324 

 331 ------------------------- احلرام اعمًجد ذم وًمق اعمّمكم يدي سملم اعمرور حتريؿ

 333 -------------------------- اعمٙمل احلرم ذم اعمّمٚملم يدي سملم اعمرور جيقز هؾ

 331 ----- ؾمؽمة أُم٤مُمف يٙمـ مل إذا اعمّمكم يدي سملم اعمرور ضمقاز قمغم اًمٕمٚمامء سمٕمض سمف اؾمتدل ُم٤م طمقل

 330 -------------------------------------------- اًمَّمالةَ  َيْ٘مَٓمعُ  ُم٤م

ةا ىمٓمع  341 --------------------- طم٘مٞم٘مل ىمٓمع ًمٚمّمالة: واحلامر إؾمقد واًمٙمٚم٥م عمرأ

 346 -------------------------------- رء اًمّمالة ي٘مٓمع ٓ سم٠منف اًم٘مقل طمقل

 340 --------------------------------- ؿمئ ي٘مٓمٕمٝم٤م ٓ اًمّمالة سم٠من اًم٘مقل رد

 342 ------------------------------------- رء اًمّمالة ي٘مٓمع ٓ طمدي٨م:

 344 -------------------------------------- اعمرأة صالة اعمرأة شم٘مٓمع هؾ

 344 ----------------------------------------- اًمّمالة ي٘مٓمع ُم٤م طمقل

ًمذًمؽ حمددة ُم٤ًموم٦م هٜم٤مك ومٝمؾ اًمّمالة ي٘مٓمٕمقن اعمّمكم يدي سملم ُمروا إذا واحلامر واًمٙمٚم٥م احل٤مئض اعمرأة

 ----------------------------------------------------- 351 

 353 --------------------------- اًمّمالة؟ شم٘مٓمع اًمتل احل٤مئض سم٤معمرأة اعم٘مّمقد ُم٤م

 353 --------------------------------- يديف سملم اح٤مر ًمػمد اعمّمكم شم٘مدم طمٙمؿ

 351 ----------------------- اًمزطم٤مم سمٙمثرة قمٜمف يً٘مط هؾ اعمّمكم يدي سملم اح٤مر دومع

ـ ذوط ُمٙم٤من اًمّمالة  351 ------------------------------------------- ُم

 353 ---------------------------------------------- اعمٙم٤من ـمٝم٤مرة

 355 ------------------------------------ ومٞمٝم٤م اًمّمالة قمـ اعمٜمٝمل اعمقاـمـ

 611 -------------------------------------- اعم٘مؼمة ذم اًمّمالة ضمقاز قمدم

 611 ------------------------------------ اعم٘مؼمة ذم اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل قمٚم٦م

 614 ----------------------------- اًم٘مٌقر قمغم اعمٌٜمٞم٦م اعم٤ًمضمد ذم اًمّمالة دمقز ٓ
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 630 ---------------------------------------- اًم٘مٌقر إمم اًمّمالة حتريؿ

 634 ----------------- واًمًٜمـ؟ اًمٗمرائض يِمٛمؾ هؾ ىمؼم ومٞمف ُمًجد ذم اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل

 661 ------------------------------ وُم٤ٌمريمٝم٤م اإلسمؾ ُمٕم٤مـمـ ذم اًمّمالة دمقز ٓ

 666 -------------------------------- اإلسمؾ ُمٕم٤مـمـ ذم اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل قمٚم٦م

 661 ---------------------------------------- احلامم ذم اًمّمالة دمقز ٓ

 660 -------------------------------- ومٞمف يٖمتًؾ اًمذي احلامم ذم اًمّمالة طمٙمؿ

 660 --------------------------- اًمِمٞمٓم٤من إًمٞمف ي٠موي ُمقوع يمؾ ذم اًمّمالة دمقز ٓ

 663 --------------------------------- اعمٖمّمقسم٦م إرض ذم اًمّمالة دمقز ٓ

ر ُمًجد ذم اًمّمالة دمقز ٓ  663 -------------------------- وصٗمف ؿمٛمٚمف وُم٤م رضا

 665 ----------------------------- واًمٕمذاب اخلًػ ُمقاوع ذم اًمّمالة دمقز ٓ

 616 ------------------------ اح٠مُمقُملم قمـ ُمرشمٗمع ُمٙم٤من قمغم اًمّمالة ًمإلُم٤مم جيقز ٓ

 606 --------------------- أثره٤م ذه٥م صمؿ ٟمج٤مؾم٦م أص٤مسمتف اًمذي اعمٙم٤من ذم اًمّمالة ضمقاز

 601 ------------------------------------- اًمٖمٜمؿ ُمراسمض ذم اًمّمالة ضمقاز

 601 -------------------------------------- اًمٖمٜمؿ ُم٤ٌمرك ذم اًمّمالة ضمقاز

 601 ------------------------------------- اًمٙمٕم٦ٌم ضمقف ذم اًمّمالة ضمقاز

 613 ---------- قمٚمٞمف اًم٘مٕمقد جيقز مم٤م وٟمحقه سم٤ًمط ُمـ إرض قمغم يٗمرش ُم٤م قمغم اًمّمالة ضمقاز

 611 ------------------------------- اعمزظمروم٦م؟ اًمًج٤مدة قمغم اًمّمالة طمٙمؿ ُم٤م

 611 -------------------------------------- اجلرائد قمغم اًمّمالة دمقز هؾ

 610 ----------------------- اجلامقم٦م أو ًمٚمٗمرد سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمًقاري سملم اًمّمالة دمقز هؾ

 611 --------------------------------------------- اًمّمالة قمغم اعمٜمؼم

 613 -------------------------------------------- اعمٜمؼم قمغم اًمّمالةُ 

 613 ---------------------------------------------- اعمٜمؼم ذم اًمًٜم٦م

 615 -------------------------------------------- اًمٚم٤ٌمُس ذم اًمّمالة

 623 -------------------------------------------- اًمّمالة ذم اًمتزيـ

 623 ------------------------------ اجلٛمٕم٦م إٓ ًمٚمّمالة ظم٤مص صمقب اخت٤مذ قمدم

 623 ------------------------------------------ ورداء إزار ذم اًمّمالة

٦ٌَم ذم اًمّمالة  621 -------------------------------------- اًمٙمٛملم وٞم٘م٦م ضُم

ًح٤م سُمرد ذم اًمّمالة  621 ----------------------- ـمرومٞمف سملم خم٤مًمًٗم٤م واطمد صمقب وذم ُمتقؿم 

 623 ----------------------------------------- ىمٓمري صمقب ذم اًمّمالة

 625 -------------------------------- اًمقاؾمع سم٤مًمثقب ُم٘مَٞمد سم٤مًٓمتح٤مف إُمر

 625 ------------------------------- صمقسملم جيد مل عمـ اًمقاطمد اًمثقب ذم اًمّمالة
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 636 -------------------------------------- اًمقاطمد اًم٘مٛمٞمص ذم اًمّمالة

 631 ----------------------------- احل٤مئض اًمزوضم٦م قمغم سمٕمْمف ُِمرط ذم اًمّمالة

 631 ----------------------- أذى ومٞمف ير مل إذا أهٚمف ومٞمف يّمٞم٥م اًمذي اًمثقب ذم اًمّمالة

وج ذم اًمّمالة طمٙمؿ  631 ------------------------------------- احلرير وَمرُّ

 631 ---------------------------------- أقمالم ومٞمٝم٤م مخٞمّم٦م ذم اًمّمالة طمٙمؿ

 630 ------------------------------------------- سمخامر شمّمكم اعمرأة

 631 ----------------------------- اجلقاز ُمع اًمٜم٤ًمء صمٞم٤مب ذم اًمّمالة قمـ اًمتٜمزه

 631 --------------------------- اًمٜم٤مئؿ سمف يتٖمٓمك اًمذي اًمٚمح٤مف ذم اًمّمالة ضمقاز

 632 --------- اًمّمالة ظم٤مرج قمقرشمف اٟمٙمِمٗم٧م ُمـ وطمٙمؿ ذط، أم ريمـ اًمّمالة ذم اًمٕمقرة ؾمؽم

 634 ------------------------------------------ اًمٕمقرة ؾمؽم وضمقب

 646 --------------------------------- وم٘مط اًمًقأت٤من هل اًمرضمؾ ُمـ اًمٕمقرة

 653 ------------------ اًمٕمقرة ؾمؽم قمغم زائدا ىمدًرا يتخذ أن اًمّمالة ذم اعمّمكم قمغم يٜمٌٖمل

 656 ----------------------------------------- ًمٚمرضمؾ اًمٕمقرة طمدود

 650 ----------------------- اًمّمالة ذم اًمٌدن ُمـ سمٕمقرة ًمٞمس ُم٤م سمٕمض ؾمؽم وضمقب

هُ  اًمقاضم٥م اًم٘مدر  651 --------------------- اًمٕمقرة قمـ زائد اًمّمالة ذم اًمرضمؾ قمغم ؾَمؽْمُ

 653 ----------------------- ُمٜمٙمٌٞمف سمف يًؽم أن ومٕمٚمٞمف واطمد صمقب ذم إٓ ًمف يٙمـ مل ُمـ

 111 --------- سمِمقيم٦م وًمق يزره أن همػمه ٛم٦مصم وًمٞمس واؾمع ضمٞم٥م ًمف ىمٛمٞمص ذم صغم ُمـ قمغم جي٥م

 113 ---------------------------------- ويمٗمٝم٤م وضمٝمٝم٤م إٓ قمقرة يمٚمٝم٤م اعمرأة

 136 ---------------------------------- ًمٚمٛمرأة واًمٙمٗملم اًمقضمف يمِمػ ضمقاز

 131 --------------------------------------- ودرع مخ٤مر ذم اعمرأة صالة

 130 --------------------- ُم٘مٌقًم٦م همػم ومّمالهت٤م رأؾمٝم٤م يٖمٓمل مخ٤مر سمٖمػم اعمرأة صٚم٧م إذا

 131 ------------------------------ حتتٝم٤م ُم٤م حتٙمل اعمرأة صمٞم٤مب شمٙمقن أن جيقز ٓ

 132 ---------------------------------- ؿمؼًما  ذيٚمٝم٤م شمٓمٞمؾ أن اعمرأة قمغم جي٥م

 133 -------------------------------- اًمٕمقرة طمد ذم وإُم٦م احلرة سملم ومرق ٓ

 134 --------- اإلُم٤مء سمٕمٛمقُمف يِمٛمؾ سمخامر( إٓ ( سم٤مًمٖم٦م أي ) طم٤مئض صالة اهلل ي٘مٌؾ )ٓ طمدي٨م:

 134 ------------------------------------------- قمقرة؟ اًمٗمخذ هؾ

 135 ------------------------------------------- قمقرة؟ اًمٗمخذ هؾ

 166 ------------------------------------- ؿمٗم٤مف سمثقب اًمرضمؾ صغم إذا

 166 ------------------ اًمّمالة؟ إقم٤مدة يقضم٥م هؾ اًمٕمقرة يٙمِمػ اًمثقب ذم صم٘م٥م وضمقد

 161 --------------------------------------- اًمٔمٝمر ُمٙمِمقف صغم ُمـ

 161 ------------------------------------ اًمّمالة ذم اعمٜمٙم٥م يمِمػ طمٙمؿ



 054   ومٝمرس اعمحتقي٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 160 --------------------------- واًمٕمٛمرة احل٩م أج٤مم ذم اًمّمالة ذم آوٓم٤ٌمع طمٙمؿ

 160 --------------------------------------- اًمٙمتٗملم ُمٙمِمقف  اًمّمالة

 161 -------------------------------------- اًمرأس طم٤مه اًمّمالة يمراهٞم٦م

 164 ------------------------------- ُمرة؟ اًمرأس طم٤مه ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صغم هؾ

 113 -------------------------------------- اًمرأس طم٤مه اًمّمالة طمٙمؿ

 116 ---------------------------------- سم٤مًمٜمجس اًمٓم٤مهرة إثقاب اظمتالط

 111 --------- اًمّمالة ُمـ ظمروضمف سمٕمد إٓ يٕمرف ومل ٟمج٤مؾم٦م، صمقسمف وذم صغم اًمذي اإلٟم٤ًمن طمٙمؿ

 سمال اًم٘مٛمٞمص ًمٌس قمغم آىمتّم٤مر أو اًمّمالة، ذم ىمٛمٞمص سمال اًمنوال ًمٌس قمغم آىمتّم٤مر ُم٤مطمٙمؿ

 114 ------------------------------------------------- هوال؟

 101 -------- صمقسًم٤م؟ يٚمٌس ُمـ اًم٘مقم ذم يم٤من ًمإلُم٤مُم٦مإذا ي٘مدم وهؾ اًمٌٜمٓمٚمقن، ٓسمس صالة طمٙمؿ ُم٤م

 106 ---------------------------------------- نسم٤مًمٌٜمٓمٚمق اًمّمالة طمٙمؿ

 101 ----------------- سمٜمٓمٚمقن يٚمٌس ؿمخص ظمٚمػ اًمّمالة وطمٙمؿ اًمٌٜمٓمٚمقن، ذم اًمّمالة

 102 -------------------------- اعم٤ًمضمد إمم سم٤مًمت٤ٌمن أبٜم٤مءهؿ أسم٤مء حيي أن جيقز ٓ

 102 ------------------------------------ اعمٌتدقم٦م واًمٕمامُم٦م اًمٜم٤مومٕم٦م اًمٕمامُم٦م

 104 -------------------------------------- صقرة قمٚمٞمف ًم٤ٌمس ذم اًمّمالة

 105 --------------------------- صقر قمٚمٞمف اًمذي اًمٕمًٙمري سم٤مًمزي اًمّمالة طمٙمؿ

 111 -------------------------------- شمّم٤موير ومٞمف ؿمٞمئ٤مً  حيٛمؾ ُمـ صالة طمٙمؿ

 113 --------------------------------------- حمرًُم٤م حيٛمؾ وهق صغم ُمـ

 113 ----------------------------------- اًمّمالة ذم قمٜمف اعمٜمٝمل اًمًدل صٗم٦م

 113 ---------------------------------- اًمّمالة ذم قمٜمف اعمٜمٝمل اًمًدل صقرة

 116 ---------------------------------- اًمّمالة؟ ذم قمٜمف اعمٜمٝمل اًمًدل هق ُم٤م

 110 --------------------------------------- إلزاره اعمًٌؾ صالة طمٙمؿ

 111 ------------------------------------------ إزاره ُمًٌالً  صغم ُمـ

 112 -------------------------------------- اًمّمالة ذم ىمدُمٞمٝم٤م اعمرأة ؾمؽم

 113 ----------------------------------------- اًمّمالة ذم اعمرأة ًم٤ٌمس

 115 --------------------------------------------- اًمّمالة ذم اًمٜمٕم٤مل

 123 -------------------------------------- هب٤م وإُْمرُ  اًمٜم ٕم٤مل ذم اًمّمالةُ 

 126 -------------------- ًمف شمٞمن يمام ومٞمّمكم ٟمزقمٝم٤م أو اًمٜمٕم٤مل ًمٌس شمٙمٚمػ قمدم إومْمؾ

 126 --------------------------------------- اًمّمالة أثٜم٤مء ذم اًمٜمٕمٚملم ٟمزع

 126 -------------------------------- لماًمرضمٚم وسملم اًمٞم٤ًمر قمغم اًمٜمٕمٚملم ووع

 121 ---------------------------------------- اًمٜمٕمٚملم ذم اًمّمالة ضمقاز



 055 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 121 --------------------------- ًمٚمٞمٝمقد خم٤مًمٗم٦م أطمٞم٤مًٟم٤م اًمٜمٕمٚملم ذم اًمّمالة يًتح٥م

 123 --------------------------------------------- اًمٓمٝم٤مرة ًمٚمّمالة

 125 -------------------------- واعمٙم٤من واًمثقب اًمٌدن ـمٝم٤مرة اًمّمالة: ذوط ُمـ

٤م حيٛمؾ سم٠منف يّمكم وهق قمٚمؿ ُمـ طمٙمؿ ًً  130 ------------------------------ ٟمج

 133 --------------------------- اًمٜمج٤مؾم٦م ُمٔمٜم٦م هل اًمتل اًمثٞم٤مب ذم اًمّمالة ضمقاز

 141 ---------------------------- ٟمج٤مؾم٦م أص٤مسمتف ىمد ُمريمقب قمغم اًمّمالة ضمقاز

 143 ------------------------ ووقؤه اٟمت٘مض أو اًمٓمٝم٤مرة ٟمز عمـ صغم ُم٤م قمغم اًمٌٜم٤مء

 142 --------------------- ووقء سمٖمػم أنف شَمَذيَمر ذًمؽ سمٕمد صمؿ صالشمف، اًمرضمؾ أيمٛمؾ إذا

 142 ------ اًمث٤مٟمٞم٦م ُمع ودمٛمع اًمّمالة شم١مضمؾ ومٝمؾ اًمت٤مًمٞم٦م اًمّمالة ذم ؾمٞمحي أنف وقمٚمؿ اح٤مء وم٘مد إذا

 143 ---------------------------------- إظمٌثلم أطمد اومعيد وهق صغم ُمـ

 143 ---------------------------- إظمٌث٤من ُمداومٕم٦م وقمٜمد اًمٓمٕم٤مم سمحية اًمّمالة

 145 ------------------------------------------ إظمٌثلم ُمداومٕم٦م طمد

ؾ ىمد يٙمـ مل أنف شمذيمر صمؿ اًمّمالة ذم ذع رضمؾ ًَ  145 ---------------------- رضمٚمف هم

 151 ---------------------------------- اًمّمالة أثٜم٤مء ذم ووقؤه اٟمت٘مض ُمـ

 151 ---------------------------------------------- اًمٜمٞم٦م ذم اًمّمالة

 153 --------------------------------------------- اًمّمالة ذم اًمٜم َٞم٦م

 153 ------------------------ اًمّمالة ؾمٜمـ ُمـ سم٤مًمٜمٞم٦م اًمتٚمٗمظ أن ىم٤مل ُمـ قمغم اإلٟمٙم٤مر

 153 ------------------------ اًمٕمٙمس أو ومريْم٦م إمم ٟم٤مومٚم٦م ُمـ اًمّمالة، ذم اًمٜمٞم٦م شمٖمٞمػم

 155 -------------------------------------------- اًمتٙمٌػم ذم اًمّمالة

 013 --------------------------------------------- وريمٜمٞمتف اًمتٙمٌػم

 010 ------------------------------- ؾمٜم٦م وًمٞم٧ًم واضم٦ٌم اًمّمالة ذم اًمتٙمٌػمات

 011 ----------------------------- إُم٤مًُم٤م يم٤من إذا إٓ سم٤مًمتٙمٌػم اًمّمقت رومع قمدم

 013 -------------------------- اًمٜم٤مس ٚمٞمغًمٌت سم٤مًمتٌٙمػم صقشمف ًمػمومع همػمه -ُمرض إذا- اإلُم٤مم شمقيمٞمؾ

 014 ------------------------ اًمتٙمٌػم ُمـ اإلُم٤مم اٟمتٝم٤مء قم٘م٥م يٙمقن اح٠مُمقُملم شمٙمٌػم

 015 ----------------------------------------------- اًمتٙمٌػم ُمد

 033 -------------------------------- سم٤مًمريمـ؟ اًمنموع ىمٌؾ اًمتٙمٌػم جيقز هؾ

 033 --------------------------- اًم٘مٞم٤مم إمم اًم٘مٕمقد ُمـ اًمتٙمٌػم سم٢مـم٤مًم٦م اًم٘مقل سمٓمالن

 031 -------------------- سمدقم٦م آؾمتٗمت٤مح دقم٤مء ًمٖمػم اإلطمرام شمٙمٌػمة سمٕمد اإلُم٤مم ؾمٙمت٦م

 031 ------------------------------------------------ رومع اًمٞمديـ

ـِ  َروْمعُ   033 ----------------------------------------- اًمتٙمٌػم ُمع اًمٞمَدْي

 034 --------------------------- وؿ وٓ ي٩مشمٗمر سمال اًمرومع قمٜمد اًمٞمديـ أص٤مسمع ُمد



 111   ومٝمرس اعمحتقي٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 035 ------------------------------------------- اًمٞمديـ رومع ُمقوع

 061 ------------------------ ًمف أصؾ ٓ سم٤مإلهب٤مُملم اًمتٙمٌػم قمٜمد إذن ؿمحٛمتل ُمس

 061 ------------------------- ًمف! صالة ومال اًمّمالة ذم يديف رومع ُمـ طمدي٨م: طم٤مل

 066 ------------- وم٘مط اًمّمالة اومتت٤مح ذم يٙمقن اًمٞمديـ رومع أن ومٞمف ضم٤مء اًمذي احلدي٨م سمٓمالن

 061 ------------------------------------- اًمّمالة ذم اًمٞمديـ رومع ُمقاوع

 061 ------------------ اًمّمالة ذم اًمٞمديـ رومع ُمقوع ذم واعمرأة اًمرضمؾ سملم اًمتٗمريؼ قمدم

 062 ------------------------------- ُمٜمف واًمرومع اًمريمقع قمٜمد اًمٞمديـ رومع شمقاشمر

 062 ---------- اًمًٜمٞم٦م ُمراشم٥م شمٗم٤موت ُمع ورومع ظمٗمض يمؾ ذم ُمًٜمقن اًمٞمديـ رومع أن قمغم اًمتٜمٌٞمف

 063 ------------------------------------ ورومع ظمٗمض يمؾ ذم إجدي رومع

 اإلطمرام، شمٙمٌػمة ُمع إٓ يٙمقن ٓ اًمرومع أن ىم٤مل ُمـ قمغم واًمرد ُمٜمف؟ واًمرومع اًمريمقع قمٜمد اًمٞمديـ رومع طمٙمؿ

 065 ---------------------------------- ٓ؟ أم اًمٜم٤مذم قمغم ُم٘مدم اعمُـْث٧ٌِم وهؾ

 016 ---------------------------------- اًمث٤مًمث٦م إمم اًمٜمٝمقض قمٜمد اًمٞمديـ رومع

 016 ---------------------------------- شمٙمٌػمة يمؾ ذم اًمٞمديـ رومع ُمنموقمٞم٦م

 011 ----------------------------- اًمًجقد ذم اًمتٙمٌػمة ُمع اًمٞمديـ رومع ُمنموقمٞم٦م

 011 ------------------------------- ورومع ظمٗمض يمؾ ذم اًمٞمديـ رومع ُمنموقمٞم٦م

 011 ------------------------------------------- ووع اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمنى

 013 --------------------- اإلؾمدال ضمقاز وقمدم سمف وإُمُر  اًمُٞمنى، قمغم اًمٞمٛمٜمك َوْوعُ 

 013 ------------------------------------- اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك ووع هٞمئ٦م

 014 -------------------------------------- اًمٞمنى قمغم سم٤مًمٞمٛمٜمك اًم٘مٌض

 014 ----------------------------------- واًم٘مٌض اًمقوع سملم اجلٛمع طمٙمؿ

 015 ------------------------------------ اًمّمالة ذم اًمٞمديـ ووع ُمقوع

 003 ------------------------------------- اًمنة حت٧م اًمٞمديـ ووع طمٙمؿ

 006 ------------ اًمنة حت٧م سمقوٕمٝمام اًم٘مقل ووٕمػ اًمّمالة ذم اًمّمدر قمغم اًمٞمد ووع صمٌقت

 006 ------------------------------------- اًمقوع حمؾ ذم اًمٕمٚمامء ُمذاه٥م

 001 --------------------------- اًم٘مراءة ىمٞم٤مم طم٤مل اًمّمالة ذم اًمٞمديـ ووع ُمقوع

 001 ------------------------------ اًمّمالة ذم اًمٞمنى قمغم اًمٞمٛمٜمك ىمٌض يمٞمٗمٞم٦م

 002 ---------- اًمّمالة ذم اًم٘مٞم٤مم طم٤مل اًم٘مٚم٥م قمغم اًمٞمديـ ووع ُمـ اعمّمٚملم سمٕمض يٗمٕمٚمف ُم٤م ظمٓم٠م

 004 ------------------------- سمدقم٦م اًمّمدر قمغم اًمٞمديـ ووع أن ي٘مقل ُمـ قمغم اًمرد

 011 ------------------------------ اًم٘مٞم٤مم طم٤مل اًمّمالة ذم اًمٞمديـ إرؾم٤مل طمٙمؿ

 010 --------------------- اًمّمدر قمغم يٙمقن أن اًمّمالة ذم اًم٘مٞم٤مم طم٤مل اًمٞمديـ ووع ذم اًمًٜم٦م

 011 ------------------------------------------ آظمتّم٤مر قمـ اًمٜمٝمل



 113 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 012 -------------------------------- قمٜمف اعمٜمٝمل اًمّمالة ذم آظمتّم٤مر صٗم٦م

 012 -------------------------------- اًمّمالة ذم قمٜمف اعمٜمٝمل آظمتّم٤مر ُمٕمٜمك

 013 ---------------------------------- اًمّمالة ذم اًم٘مٞم٤مم قمٜمد اًمرضمٚملم هٞمئ٦م

 015 -------------------------------------------- اخلِمقع ذم اًمّمالة

 023 -------------------------------- اًمذٟمقب شمٙمٗمػم ذم وأثره اعمّمكم ظمِمقع

 026 ------------------------------ ُيٚمٝمل ىمد ُم٤م يمؾ ودمٜم٥م اًمّمالة ذم اخلِمقع

ُجقِد، َُمْقوع إمم اًمٜمََٔمرُ  ًُّ  026 --------------------------------- واخلُُِمقعُ  اًم

 021 --------------------- اًمّمالة طم٤مل ىمدُمٞمف ُمقوع إمم يٜمٔمر اعمّمكم أن ذم ضم٤مء ُم٤م رد

 021 ----------------------------------- اًمّمالة ذم اًمٕمٞمٜملم شمٖمٛمٞمض طمٙمؿ

 020 ------------------------------- اعمّمكم يِمٖمؾ ىمد مم٤م اًمّمالة ُمٙم٤من إظمالء

 020 ------------------------------------ اًمًامء إمم اًمٌٍم رومع قمـ اًمٜمٝمل

 021 ------------------------------------ اًمّمالة ذم آًمتٗم٤مت قمـ اًمٜمٝمل

 021 -------------------------- ذًمؽ وومْمؾ ُمقدع صالة يم٠مهن٤م اًمّمالة ذم اخلِمقع

 022 ------------------------- وشمّم٤موير أقمالم هل٤م -وٟمحقه٤م- مخٞمّم٦م قمغم اًمّمالة

 022 ----------------------------- إظمٌثلم وسمٛمداومٕم٦م اًمٓمٕم٤مم سمحية اًمّمالة

 023 --------------------------------------------- أدقمٞم٦م آؾمتٗمت٤مح

 025 ------------------------------- قمٚمٞمٝم٤م اعمح٤مومٔم٦م وأمهٞم٦م آؾمتٗمت٤مح أدقمٞم٦م

 025 ---------------------------------------------- إول اًمدقم٤مء

 033 ----------------------------- ؾمٜمًدا آؾمتٗمت٤مح أدقمٞم٦م أصح اعمت٘مدم اًمدقم٤مء

 036 ---------------------------------------------- اًمث٤مين اًمدقم٤مء

 032 -------------------------- واًمٜمٗمؾ اًمٗمرض ذم ملسو هيلع هللا ىلص ي٘مقًمف يم٤من اعمت٘مدم اًمدقم٤مء

 033 ---------------------------------- آؾمتٗمت٤مح أدقمٞم٦م ُمـ اًمث٤مًم٨م اًمدقم٤مء

 034 ---------------------------------- آؾمتٗمت٤مح أدقمٞم٦م ُمـ اًمراسمع اًمدقم٤مء

 034 --------------------------------- آؾمتٗمت٤مح أدقمٞم٦م ُمـ اخل٤مُمس اًمدقم٤مء

 035 --------------------------------- آؾمتٗمت٤مح أدقمٞم٦م ُمـ اًم٤ًمدس اًمدقم٤مء

 041 ---------------------------------- آؾمتٗمت٤مح أدقمٞم٦م ُمـ اًم٤ًمسمع اًمدقم٤مء

 041 ---------------------------------- آؾمتٗمت٤مح أدقمٞم٦م ُمـ اًمث٤مُمـ اًمدقم٤مء

 043 ---------------------------------- آؾمتٗمت٤مح أدقمٞم٦م ُمـ اًمت٤مؾمع اًمدقم٤مء

 046 ----------------------- اًمٚمٞمؾ صالة ذم ملسو هيلع هللا ىلص ي٘مقًمف يم٤من ي٠ميت وُم٤م اعمت٘مدم اًمدقم٤مء

اًمٗمرائض ذم ُمنموقمٞمتٝم٤م يٜمٗمل ٓ اًمٚمٞمؾ صالة ذم آؾمتٗمت٤مح أدقمٞم٦م سمٕمض ي٘مقل يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل يمقن

 ----------------------------------------------------- 046 



 116   ومٝمرس اعمحتقي٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 041 ---------------------------------- آؾمتٗمت٤مح أدقمٞم٦م ُمـ اًمٕم٤مذ اًمدقم٤مء

 041 ------------------------------- آؾمتٗمت٤مح أدقمٞم٦م ُمـ قمنم احل٤مدي اًمدقم٤مء

 041 -------------------------------- آؾمتٗمت٤مح أدقمٞم٦م ُمـ قمنم اًمث٤مين اًمدقم٤مء

 040 -------- اعمًٚمٛملم( ُمـ سمـ)وأن٤م آؾمتٗمت٤مح دقم٤مء ذم اعمًٚمٛملم( أول )وأن٤م شمٌديؾ ُمنموقمٞم٦م قمدم

 041 -------------- اعمًٚمٛملم أول وأن٤م أم: اعمًٚمٛملم، ُمـ وأن٤م ي٘مقل: هؾ آؾمتٗمت٤مح دقم٤مء ذم

 042 ------------------ واًمٜمقاومؾ اًمٗمرائض ذم يٙمقن .. وضمٝمل وضمٝم٧م آؾمتٗمت٤مح: دقم٤مء

ر اًمًٜم٦م  044 ------------------------------------ آؾمتٗمت٤مح سمدقم٤مء اإلها

 045 -------------------------------------------- ومٝمرس اعمحتقي٤مت
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